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اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رون : هناوتسا 

باتک تاصخشم 

لیهسدمحم بسن ، مارهب  هسانشرس : 

شهوژپ زکرم  هدننک  هیهت  بسن ؛  مارهب  لیهسدمحم  / اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجـسم  هب  یهاگن  رون : هناوتـسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياه 

.1383 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص [ 102 ، ] 5 يرهاظ :  تاصخشم 

.882 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

لایر 0-73-8606-964:  7000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  102 ؛ [ - 99  ] ص همانباتک : تشاددای : 

.اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رگید :  ناونع 

.هنیدم ابق ، دجسم  عوضوم : 

هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  اهدجسم --  عوضوم : 

.مق ناتسا  .یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

5 فلا BP261/ب87 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/75 ییوید :  يدنب  هدر 

1042351 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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هچابید

هچابید

.دـهد یم  ياج  دوخ  رد  یتسه  قلاخ  اب  تاجانم  زاین و  زار و  يارب  ار  دوبعم  یگدـنب  ِناگتفیـش  هک  تسا  نیمز  زا  يا  هعطق  دجـسم ،
بادآ قالخا و  هسردم  دجـسم ، .تسا  نیتسار  نانمؤم  تدحو  هاگ  یلجت  ادخ و  حـلاص  ناگدـنب  ندـمآ  مه  درگ  هاگیاج  دجـسم ،
نیرت لاعف  نیرت و  مهم  دجـسم ، .تسا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  تسرد  مسر  هار و  یمالـسا و  فراـعم  نتخومآ  ناـکم  ینید و 

یم ارف  تداعس  هار  هب  ار  نانآ  دناسر و  یم  ناگمه  ناج  شوگ و  هب  ار  مالسا  شخب  تایح  توعد  يادن  هک  تسا  ینید  غیلبت  زکرم 
.دناوخ

؛ دیدرگ انب  ترضح  نآ  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  كرابم  تسد  هب  هک  دوب  يدجـسم  نیتسخن  ابق ، دجـسم 
گرزب و دجـسم  نیا  .دندوب  ناج  مسج و  یکاپ  راد  تسود  نآ ، نارازگزامن  تفرگ و  لکـش  اوقت  صالخا و  هیاپ  رب  هک  يدجـسم 
، اتسار نیا  رد  .دشاب  هتشاد  یمهم  شقن  اهدجسم  نارازگزامن  ناراذگ و  ناینب  يارب  هتـسیاش  ییوگلا  ناونع  هب  دناوت  یم  تلیـضفرپ 

یبوخ هب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  رد  ار  دوخ  شقن  سدقم ، دجـسم  نیا  تلیـضف  نایب  یفرعم و  اب  هک  تسا  نآ  یلم  هناسر  هفیظو 
.دنک افیا 
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ساپس اب  .تسا  هدیدرگ  مهارف  امیس  ادص و  ياه  همانرب  رد  تسبراک  فده  اب  هک  ابق  دجسم  هرابرد  تسا  یـشهوژپ  رـضاح  راتـشون 
هار هشوت  ار  نآ  تسا ، هداد  يرای  ار  ام  رثا ، نیا  ندـمآ  مهارف  رد  هک  بسن  مارهب  لیهـسدمحم  ياقآ  بانج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ  زا 

.میزاس یم  امیس  ادص و  ردق  نارگ  نازاس  همانرب 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

رگید ياه  ناکم  اب  نآ ، رد  زامن  هماقا  باوث  تسا ، هدمآ  اه  تیاور  رد  هک  نانچ  دراد و  هژیو  یتسادق  دجسم  مالـسا ، نیبم  نید  رد 
.دنا هتفای  نادنچدص  یتسادق  دنا ، هتشاد  ع )  ) نیموصعم اب  هک  یطابترا  لیلد  هب  اهدجسم  زا  یخرب  نایم ، نیا  رد  .تسین  هسیاقم  لباق 
یکی ابق ، دجـسم  .تسا  هدوب  اهنآ  رد  زامن  هماقا  ناشیا و  روضح  ای  اهدجـسمنآ  يانب  رد  ناراوگرزب  نآ  شقن  لیلد  هب  تسادق ، نیا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  .تسا  هدش  انب  يرمق  يرجه  لوا  لاس  رد  هک  تساهنآ  نیرتروهشم  زا  هکلب  اهدجسم ، نیا  زا 
هنیدم رهـش  یکیدزن  رد  زور  دـنچ  زا  سپ  تفر و  نوریب  هکم  زا  هنابـش ، شیرق ، نارفاک  یلیمحت  راشف  لیلد  هب  تیبملا  هلیل  رد  هلآ  و 
مالسا رد  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  ابق ، دجسم  .داهن  ناینب  رسای  نب  رامع  داهنشیپ  هب  ار  دجـسم  نیا  درک ، فقوت  ابق »  » ياتـسور رد 

.دش انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صخش  كرابم  تسد  هب 

رد دجـسم  نیا  يالاو  تلیـضف  .دـش  روهـشم  مان  نیا  هب  تشاد ، رارق  دجـسم  نیا  یکیدزن  رد  هک  ابق  هاچ  دوجو  ببـس  هب  ابق  دجـسم 
« اوقت دجسم   » ار نآ  هدوتس و  ار  دجسم  نیا  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  دوهـشم  ع)  ) نیموصعم ياه  تیاور  میرک و  نآرق 

هتفای ترهش  اوقت » دجـسم   » هب هباحـص  نایم  رد  دجـسم  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هدیمان 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دوب 

(1) .ددرگ یمرب  هرمع  کی  باوث  اب  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  نآ  رد  دورب و  ابق _  نم _  دجسم  هب  سکره 

، مشـش پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  ینابرلا ، میحرلادبع  قیقحت : هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسحلا  نب  دـمحم  خیـش  - 1
ص 548. ج 2 ، ق ، 1412 ه . 
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نیرت و یخیراـت  زا  یکی  ناونع  هب  ار  اـبق  دجـسم  یخیراـت ، ربتعم  عباـنم  رد  یـشهوژپ  اـب  تسا  هدیـشوک  هدـنراگن  شهوژپ ، نیا  رد 
، لوا لـصف  رد  .تسا  هدـمآ  مهارف  لـصف  هد  رد  شهوژپ ، نـیا  .دـنک  ییاسانـش  یفرعم و  یمالـسا  هرود  ياهدجـسم  نـیرت  سدـقم 

لامجا هب  ابق  ياتـسور  مود ، لصف  رد  یـسررب و  اـبق  ياتـسور  رد  ناـشیا  فقوت  هکم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترجه 
یگنوگچ مراهچ  لصف  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ابق  نانکاس  لابقتـسا  يارجاـم  موس ، لـصف  رد  .تسا  هدـش  یفرعم 

یحو مالک  رد  نآ  تلیضف  هلمج  زا  ابق  دجسم  تلیضف  نایب  هب  زین  مجنپ  لصف  .تسا  هدش  هراشا  نآ  ناگدنزاس  ابق و  دجسم  تخاس 
هرابرد یثحب  متفه ، لصف  رد  .تسا  هدش  هراشا  دجسم  نیا  يانب  یخیرات  ریس  هب  مشـش ، لصف  رد  .تسا  هتفای  صاصتخا  تمـصع  و 

هدش حرطم  رارض  دجـسم  یناریو  ابق و  دجـسم  تخاس  ياه  مایپ  اه و  تربع  یـسانش ، بیـسآ  زین  متـشه  لصف  رد  رارـض و  دجـسم 
اب شخب  هب  زین  ینایاپ  لصف  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  راعـشا  یبدا و  نوتم  بلاق  رد  ار  یـسراف  بدا  هدـیزگ  مهن ، لـصف  .تسا 

.تسا هتفای  صاصتخا  نازاس  همانرب 

نیا اب  ار  نابطاخم  يدودـح  اـت  رثا  نیا  تسا  راودـیما  هدـنراگن  یلو  تسا ، هدرتسگ  ییاـه  شهوژپ  روخ  رد  عوضوم ، نیا  دـنچ  ره 
.دشاب لاعتم  دنوادخ  تیاضر  دروم  زیچان ، شهوژپ  نیا  هکنآ  دیما  .دشاب  هدرک  انشآ  سّدقم  دجسم 
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ترجه هاگرذگ  رد  ابق  لوا : لصف 

هراشا

ترجه هاگرذگ  رد  ابق  لوا : لصف 

ناناملسم زا  يرامش  اب  ربمایپ  ترجه ، نیا  رد  .تسا  مالسا  خیرات  ياهدادخر  نیرت  مهم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه 
ترـضح نآ  ترجه  ریـسم  رد  ابق  سدقم  دجـسم  هک  اجنآ  زا  .درک  ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  دنتفرگ _  مان  نارجاهم »  » اهدعب هک  _ 

.مییوگب نخس  ترجه  هرابرد  ارذگ  یلکش  هب  تسا  هتسیاش  هدش ، انب 

یحو مالک  رد  ترجه  . 1

یحو مالک  رد  ترجه  . 1

هک دیآ  یم  رب  نینچ  اه  هیآ  نیا  زا  .تسا  هدرک  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترجه  هلئـسم  هب  هیآ  دـنچ  رد  میرک ، نآرق 
مرکا ربمایپ  لاح  لماش  راگدرورپ  فطل  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتفرگ  تروص  گرزب  دـنوادخ  نامرف  هب  وس ، کی  زا  ربمایپ  ترجه 
فعـض شیرق و  ناکرـشم  يزوت  هنیک  و  ینطاب ، يدیلپ  رب  اه ، هیآ  نیا  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدش  نارجاهم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: تسا بلاطم  نیمه  رگنایب  ریز  هیآ  هس  .دننک  یم  تلالد  ناشیاهریبدت  ِیتسس  و 

.هد رارق  میارب  هدـننک  يرای  یتّجح  دوخ ، يوس  زا  زاس و  جراخ  تقادـص  اـب  نک و  دراو  تقادـص  اـب  ارم  اراـگدرورپ ، وگب : و  فلا )
(80 ءارسا : )

قدص جرخم  هنیدم و  ار  قدص  لخدم  لاعتم ، دنوادخ  : » دیوگ یم  نینچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ملسأ  نب  ندیز  زا  لقن  هب  راّکب  نب  ریبز 
لضفلاوبا هلمج  زا  ناثدّحم  نارّسفم و  رتشیب  رواب  هب   (1)« .دشاب یم  راصنا  ًاریصن  ًاناطلس  زا  روظنم  تسا و  هداد  رارق  هکم  ار 

، ضّوعم دمحم  یلع  دوجوملادبع ، دـمحا  لداع  قیقحت : دابعلا ، ریخ  هریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  ُلبُـس  یماش ، فسوی  نب  دـمحم  - 1
ص 238. ج 3 ، چ 1 ، 1993 م ، ق ، 1414 ه .  هّیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نانبل ،
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(1) .تسا هنیدم  ياه  مان  زا  یکی  قدص » لخدم  ، » نآرق هوجو  رد  یسیلفت 

رفن نیمود  هک  یلاح  رد  دندرک ، نوریب  هّکم ) زا   ) ار وا  نارفاک  هک  ماگنه  نآ  درک ، يرای  ار  وا  دنوادخ  دـینکن ، يرای  ار  وا  رگا  ب )
اب ادـخ  روخم ، مغ  تفگ : یم  دوـخ  هارمه  هب  وا  دـندوب و  راـغ  رد  ود  نآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  تشادـن ، هارمه  رتـشیب  رفن  کـی   ) دوـب

درک و تیوقت  ار  وا  دـیدید ، یمن  هک  ییاهرکـشل  اب  داتـسرف و  وا  رب  ار  دوخ  ِشمارآ ) و   ) هنیکـس دـنوادخ ، ماـگنه ، نیا  رد  .تساـم 
تسا و زوریپ ) و   ) رتالاب وا ،) نییآ  و   ) ادخ نخس  و  درک ) ور  هبور  تسکـش  اب  ار  اهنآ  و   ) داد رارق  نییاپ  ار  نارفاک  فده ) و   ) راتفگ

(4 هبوت :  ) .تسا میکح  زیزع و  دنوادخ 

جراخ هّکم ) زا   ) ای دـنناسرب و  لتق  هب  ای  دـننکفیب  نادـنز  هب  ار  وت  هک  دندیـشک  یم  هشقن  نارفاک  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  ( ) ج
ریبدـت ناـیوج و  هراـچ  نیرتـهب  دـنوادخ  درک و  یم  ریبدـت  مه  ادـخ  و  دندیـشک ) یم  هـشقن  و   ) دندیـشیدنا یم  هراـچ  اـهنآ  .دـنزاس 

(30 لافنا :  ) .تسا ناگدننک 

.دراد هراشا  هکم ، زا  ربمایپ  ندرک  نوریب  ای  نتشک  ای  ندرک  ینادنز  يارب  هکم  نارفاک  ندیشک  هشقن  نایرج  هب  هفیرش  هیآ  نیا 

ّیبن رتسب  رد  ّیصو  . 2

ّیبن رتسب  رد  ّیصو  . 2

یلع دومرف : ع )  ) یلع ترضح  هب  دش ، هاگآ  ناکرشم  موش  هشقن  زا  یحو ، تفایرد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ 
دوـخ يور  هب  متخادـنا  یم  دوـخ  يور  هب  ندـیباوخ  ماـگنه  هب  نم  هک  ار  یگنر  زبـس  دُرب  نآ  باوـخب و  نم  رتـسب  رد  بـشما  ناـج !

(2) .زادنایب

یلع .یلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دینام ؟ یم  ملاس  امش  رتسب ، نیا  رد  نم  ندیباوخ  اب  ایآ  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياج  هب  هاگ  نآ  هِّلل .» ًارکش  : » تفگ تشاذگ و  هدجس  هب  رس  درک و  یمّـسبت  ینامداش  يور  زا  (ع )

گنر زبس  دُرب  دیباوخ و 

هاگـشناد پاـچ  تاراـشتنا و  هسـسؤم  نارهت ، ققحم ، يدـهم  شـشوک : هب  نآرق ، هوجو  یـسیلفت ، میهاربا  نب  شیبـح  لـضفلاوبا  - 1
ص 268. ، 1378 چ 3 ، نارهت ،

ص 421. ج 1 ، چ 14 ، ، 1377 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، ّتیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  - 2
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(1) .تخادنا دوخ  يور  هب  ار 

ربمایپ هب  تبـسن  خیرات ، درم  گرزب  نآ  قشع  زا  يا  هتـسجرب  هنومن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رتسب  رد  ع )  ) یلع ترـضح  ندـیباوخ 
ار نآ  میرک ، نآرق  رد  گرزب  دـنوادخ  هک  تشاد  شزرا  يردـق  هب  يراکادـف  يزاـبناج و  نـیا  .تـسا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

(2): درک لزان  ع )  ) یلع نانمؤمریما  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  دیمان و  یهلا  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  يزابناج 

(207 هرقب : ( ؛ ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  ُهّللاَو  ِهّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  «َو 

« .تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنشورف و  یم  ادخ  يدونشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یضعب 

درف هب  رصحنم  تلیضف  کی  ترضح ، نآ  هب  تبـسن  ناشیا  يراکادف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتسب  رد  ع )  ) یلع ندیباوخ 
(3) .دید ناوت  یم  زین  تنس  لها  ياه  باتک  رد  هک  هعیش ، ياه  باتک  رد  اهنت  هن  ار  نآ  هب  فارتعا  هک  تسا 

بـش رد  هک  تسا  هدـش  لزاـن  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هراـبرد  هیآ  نیا  : » دـیوگ یم  هیآ  نیا  لـیذ  دوخ  ریبـک  ریـسفت  رد  يزار  رخف 
رتسب رد  یلع  هک  یماگنه  دنا  هدرک  تیاور  .دیباوخ  بانج  نآ  رتسب  رد  روث  راغ  هب  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جورخ 

یبا َنبای  ُکلثِم  نَم  َّخب  َّخب  : » درک یم  ادن  لیئربج  .شیاهاپ  ریز  لیئاکیم  دوب و  هداتـسیا  ترـضح  رـس  يالاب  لیئربج  دـیباوخ ، ربمایپ 
تاهابم ناگتشرف  دزن  وت  هب  دنوادخ  بلاط ، یبا  نب  یلع  يا  تسوت ، لثم  یسک  هچ  نیرفآ ، نیرفآ  َهکئالملا ؛ َِکب    ُ هّللا یهاُبی  بلاط 

نیا رد  هیآ  نیا  .دنک » یم 

 . 1995 م 1415 ه يداهلاراد ، توریب ، نانبل ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  یلماع ، یـضترم  رفعجدیـس  - 1
ص 9. ج 4 ، چ 14 ، ق ،

ص 425. ج 1 ، تیدبا ، غورف  - 2
عبانم یخرب  ص 489 . چ 1 ، ، 1380 ارآ ، هژاو  تاراشتنا  نارهت ، تنس ، لها  بتک  رد  ع )  ) یلع ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  - 3

؛ لبنح نب  دـمحا  دنـسم  نیحیحـصلا ؛ كردتـسم  ییاسن ؛ صئاصخ  ص 31 ؛ قیاـقحلا ، زوـنک  زا : دـنترابع  هنیمز  نیا  رد  تنـس  لـها 
ص 489. تنس ، لها  بتک  رد  ع )  ) یلع کن : .یمثیه » عمجم  لاّمعلازنک ؛ یبْقُعلارئاخذ ؛ هرضنلا ؛ ضایر 
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(1) «. دش لزان  نامز 

هکم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  جورخ  . 3

هکم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  جورخ  . 3

، هناخ زا  جورخ  ماگنه  ربمایپ  .دندوب  هلمح  نامز  رظتنم  دندرک و  هرصاحم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  شیرق ، نارومأم 
: درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا 

(9 سی :  ) .َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو 

.دننیب یمن  ور ، نیازا  .میا  هدناشوپ  ار  ناشنامشچ  يّدس و  ناشرس  تشپ  رد  میداد و  رارق  يّدس  نانآ  ِيور  شیپ  رد  و 

رد دیـشاپ ، نانآ  رـس  رب  ار  كاخ  درک ، یم  روبع  نانآ  نایم  زا  هک  یماگنه  تشادرب و  كاخ  یتشم  هناـخ ، زا  جورخ  ماـگنه  ربماـیپ 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  يدارفا  مامت  : » دیامرف یم  یـسلجم  همالع   (2) .دندید یمن  دندیمهف و  یمن  چیه  اهنآ  هک  یلاح 

(3) «. دندیسر تکاله  هب  ردب  گنج  رد  دیشاپ ، كاخ  اهنآ  رس  رب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يوجو  تسج  رد  شیرق  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يوجو  تسج  رد  شیرق  . 3

هناخ هب  اوه ، ندـش  نشور  اب  دـندوب ، هتـسشن  نیمک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  فارطا  رد  ار  بش  هک  شیرق  نارومأم 
هجنکـش رازآ و  زا  سپ  دننک ، یلمع  ار  دوخ  هشقن  دـندوب  هتـسناوتن  هک  نانآ  .دـنتفای  ربمایپ  رتسب  رد  ار  ع )  ) یلع یلو  دـندرب ، موجه 

(4) .دندرک دازآ  سپس  سبح و  یتّدم  ار  وا  ع ،)  ) یلع ترضح 

1995 ق /  ه .  ، 1415 رکفلاراد ، توریب ، نانبل ، بیغلا ، حیتافم  ریبکلا و  ریـسفتلاب  رهتـشملا  يزاّرلا  رخفلا  ریـسفت و  يزاّر ، دمحم  - 1
ص 222. ج 3 ، م ،

ص 9. ج 4 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  ّیبنلا  هریس  نم  حیحصلا  - 2
ص 39. ج 19 ، 1983 م ، ق /  1403 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، نانبل ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 3
ص 39. ج 19 ، 1983 م ، ق /  1403 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، نانبل ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 4
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نانآ .دنتسب  ار  هنیدم  ياه  هار  همه  ور ، نیازا  .دوش  جراخ  هکم  زا  دناوت  یمن  ربمایپ  كدنا ، تّدم  نیا  رد  هک  دنتشادنپ  یم  نایشیرق 
رتش دصکی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگهانپ  هدنبای  يارب  نینچمه  .دنتفرگ  تمدخ  هب  اپ ، ّدر  ییاسانش  يارب  ار  يرهام  دارفا 

(1) .دندرک نییعت  هزیاج 

در ییاسانش  زا  سپ  یلو   (2) .دنک ییاسانـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياپ  ّدر  ات  دـش  رومأم  هعازخ _  هلیبق  زا  زرُک _  وبا 
.تسا ناشیا  هارمه  زین  يرگید  درف  هک  دـنتفایرد  نانآ  .دیـسر  ربمایپ  اب  رکبوبا  ندـش  هارمه  ّلحم  هب  ات  درک  لابند  ار  نآ  ربمایپ ، ياپ 
هدراذگ مخت  اجنآ  رد  يرتوبک  هدینت و  رات  هک  دـندید  راغ  هناهد  رب  یتوبکنع  یلو  دندیـسر ، روث  راغ  هب  اپ ، ّدر  ندرک  لابند  زا  سپ 

(3) .دشاب هدش  نآ  دراو  دناوت  یمن  یسک  تسا و  هکورتم  راغ  نیا  دنتفگ  دوخ  اب  .تسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ترجه  زور  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ترجه  زور  . 4

: دـیوگ یم  سابع  نبا  .تسا  هدوب  هبنـشود  زور  تثعب و  مهدزیـس  لاس  لوالا  عیبر  هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترجه 
هبنشود زور  رد  درک ، تکرح  هنیدم  تمس  هب  هکم  زا  هبنشود  زور  رد  دش ، ّدلوتم  هبنشود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  »

(4) «. دومرف تلحر  هبنشود  زور  رد  دش و  هنیدم  رهش  دراو 

صص 423 و 424. ج 1 ، ّتیدبا ،، غورف  - 1
ص 148. ج 1 ، چ 1 ، ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، يدُهلا ، مالعأب  يرَولا  مالعا  یسربط ، نسح  نب  لضف  یلعوبا  خیش  - 2

ص 11. ج 4 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  ّیبنلا  هریس  نم  حیحصلا  - 3
ص 253. ج 3 ، دابعلا ، ریخ  هریس  یف  داشرلا  يدُهلا و  ُلبُس  - 4
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ص:12

ابق ياتسور  یفرعم  مود : لصف 

هراشا

ابق ياتسور  یفرعم  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

يراذگ مان  هجو  . 1

هنیدم هب  تبسن  نآ  تیعقوم  ابق و  ياتسور  . 2

ییاوه بآ و  تیعقوم  . 3

ابق ياتسور  یخیرات  ياه  ناکم  . 4

ابق ياتسور  دجاسم  . 5

ادخ شیاتس  دروم  ابق  لها  . 6

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  زا  سپ  ابق  ّتیمها  . 7

يراذگ مان  هجو  . 1

يراذگ مان  هجو  . 1

ود رد  هد  نیا  .تسا  يراصنا  فوع  رمع و  ینب  نکـسم  تسا و  هدش  عقاو  نآ  رد  ابق  فورعم  هاچ  هک  تسا  يا  هیرق  ابق ، : » دـنا هتفگ 
(1) «. دور یم  هکم  يوس  هب  هک  تسا  یسک  پچ  فرط  رد  هنیدم و  رهش  یلیم 

: دسیون یم  یّکم  نالع  نبا 

یهاچ مان  لصا  رد  ابق  .تسا  هتفر  راک  هب  هدودـمم  فلا  اب  مه  یهاگ  دور و  یم  راک  هب  هروصقم  فلا  اـب  ًـالومعم  فاـق ، ّمض  هب  اـبق 
(2) .دنسانش یم  دراد _  مان  ابق  هک  هاچ _  نآ  مان  اب  ار  اتسور  نآ  مدرم ، دراد و  رارق  هقطنم  نآ  رد  هک  تسا 

(3) «. تسا هدوب  یهاچ  مان  لصا  رد  ابق ، : » دیوگ یم  زین  یفجن 

: تفگ ناوت  یم  ابق  ياتسور  يراذگ  مان  هجو  رد  تیاور ، هس  نیا  هب  هجوت  اب 
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.دندناوخ ابق  ار  اتسور  نیا  نامز ، رورم  هب  تسا ، هدوب  اتسور  نیا  رد  هک  یهاچ  هنیرق  هب  مدرم  فلا )

ابق هک  اجنآ  زا  .تسا  هدـش  هتفرگ  لصو  عمج و  ینعم  هب  هوبق »  » زا ابق _  يوغل  يانعم  هب  هجوت  اب  هک _  تسا  نیا  رگید  لامتحا  ب )
تسا و لصتم  هنیدم  رهش  هب 

ص ج 10 ، دــیدج ، هرود  زا  چ 1 ، ، 1373 نارهت ، هاگـشناد  پاچ  تاراـشتنا و  هسـسؤم  نارهت ، هماـن ، تغل  ادـخهد ، ربکا  یلع  - 1
.15364

، فیرـشلاراد ضایر ، میهاربا ، یلع  قوزرم  قیقحت : ابق ، دجـسم  لضف  یف  أـبنلا  نْسُح  یقیدـص ، یّکم  نـالع  نب  یلع  نب  دـمحم  - 2
ص 19. چ 1 ، ق ، 1418 ه . 

ص 5. ج 1 ، ، 1364 یسانش ، هنیدم  یفجن ، رقابدمحم  دیس  - 3
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ص:13

.دنا هدیمان  هنیدم _  هب  لصتم  هقطنم  ینعی  ابق _  ار  نآ  دور ، یم  رامش  هب  هنیدم  يارب  يا  همیمض 

هنیدم هب  تبسن  نآ  تیعقوم  ابق و  ياتسور  . 2

هنیدم هب  تبسن  نآ  تیعقوم  ابق و  ياتسور  . 2

نآ تحاسم  عبرم  نآ ، ییایفارغج  لکش  .تسا  هنیدم  رهش  وزج  نونکا  هتشاد و  رارق  هنیدم  يرتمولیک  هس  رد  هک  تسا  ییاتـسور  ابق 
فارطا بآ  نیرت  نیریش  نیرتاراوگ و  اتسور ، نیا  بآ  .دوش  یم  باریس  هنیدم  رهش  اتسور ، نیا  بآ  زا  .تسا  عبرم  رتم  ربارب 1225 

(1) .تسا هنیدم 

ییاوه بآ و  تیعقوم  . 3

ییاوه بآ و  تیعقوم  . 3

ياه نیمز  زا  دراد و  دوجو  یکچوک  هّرح  زین  هقطنم  نیا  رد  لاح ، نیا  اب  .تسا  هنیدم  زیخ  لصاح  بآ و  رپ  طاقن  زا  هنیدم ، بونج 
، یبرغ بونج  رد  هبْـصُع »  » لماش هقطنم ، نیا  .دروخ  یم  مشچ  هب  زین  يدایز  ياه  ناتـسلخن  ناکم  نیا  رد  .تسین  هرهب  یب  خـالگنس 

.دور یم  رامش  هب  هنیدم  فارطا  بآ  رپ  اوه و  بآ و  شوخ  طاقن  زا  تسا و  یقرـش  بونج  رد  یلاوع »  » و نابرق »  » بونج و رد  ابق » »
(2) .دراد هتشاد و  دوجو  ابق  هقطنم  رد  يدایز  ياه  ناتسلخن  لیلد ، نیمه  هب 

: دنک یم  شرازگ  نینچ  ار  ابق  ییاوه  بآ و  تیعقوم  یبدا ، یملق  اب  ینیسحلا ،

ّمنرت هب  اهنآ  رد  نالبلب  .دشاب  یم  زیگنا  طاشن  يرطع  نیـشنلد و  ییاه  میـسن  فیطل و  مرن و  ناشکاخ  هک  تسا  ییاه  غاب  ياراد  ابق ،
رد یپ  ییاهرهن  زین  تسا و  دوجوم  اه  غاب  نیا  رد  گنراگنر  ییاه  لگ  .دـنا  هدرک  مخ  رـس  زان ، هب  ناتخرد  ياـه  هخاـش  لوغـشم و 

(3) .تسا ناشندرک _  زاورپ  نتسشن و  اب  ناگدنرپ _  ریسفت  میسن و  تاراشا  اه و  لگ  لاح  نابز  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  .یپ 

ص 135. ج 1 ، ق ، 1410 ه .  رکفلاراد ، مق ، هرونملا ، هنیدملا  خیرات  يرصبلا ، يریمنلا  هّبش  نب  رمع  دیزوبا  - 1
ص 244. چ 1 ، ، 1381 رعشم ، رشن  نارهت ، هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  نایرفعج ، لوسر  - 2

1419 ریفس ، هعبطم  ضایر ، يدادّرلا ، ضئاعد  قیقحت : هنیدملا ، نساحم  یف  هنیمثلا  رهاوجلا  ینیسحلا ، هّللادبع  نب  تیربک  دمحم  - 3
ص 380. ج 1 ، چ 1 ، 1998 م ، ق /  ه . 
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ص:14

ابق ياتسور  یخیرات  ياه  ناکم  . 4

هراشا

ابق ياتسور  یخیرات  ياه  ناکم  . 4

اه لصف  ریز 

یبنلارئب ای  سیرَا  هاچ  فلا )

ع)  ) داجس ماما  هناخ  ب )

یبنلارئب ای  سیرَا  هاچ  فلا )

یبنلارئب ای  سیرَا  هاچ  فلا )

بآ هب  هک  ییاج  ات  هاچ  نیا.دـنا  هدـناوخ  مه  متاخ » رئب   » و سیرا » رئب   » ار هاچ  نیا  .تسا  حالف  يانعم  هب  ماش ، ِلـها  تغل  رد  سیرَا ،
متاخ نداتفا  هب  دـیاب  هنومن ، يارب  .تسا  هدـش  دای  یثیدـح  یخیراـت و  رداـصم  رد  راـب  اـه  هد  هاـچ ، نیا  زا  .تسا  هتـشاد  هلپ  دـسرب ،

شواک هاچ  رد  ناناملـسم  هچ  ره  نآ  زا  سپ  هک  درک  هراشا  هاچ  نآ  رد  نامثع  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رتشگنا ) )
صخـشم ًالماک  ریخا ، لاس  دنچ  رد  دجـسم ، يزاسزاب  زا  شیپ  ات  دراد و  رارق  ابق  دجـسم  برغ  رد  هاچ  نیا  .دنتفاین  ار  متاخ  دندرک ،

زا یکی  هتفگ  ساـسا  رب  دراد و  دوجو  نآ  ِیبرغ  علـض  رد  اـبق ، دجـسم  راـنک  رد  يراـشبآ  ضوـح و  رـضاح ، لاـح  رد  .تسا  هدوـب 
هبق یبارخ ، زا  شیپ  .تسا  هدـش  انب  هاچ  لحم  نامه  رد  داـیز  لاـمتحا  هب  دوب _  هدـید  ار  نآ  ندـش ، بارخ  زا  شیپ  هک  نادـهاش _ 

(2) .تشاد یخلت  معطدب و  رایسب  بآ  دوب ، ابق  دجسم  لحم  رد  هک  هاچ  نیا   (1) .تسا هدوب  هاچ  يور  رب  زین  یکچوک  رایسب 

عراز يانعم  هب  یماش  نابز  رد  هک  دوب  بوسنم  ْسیِرَا »  » مان هب  يدرف  هب  هاچ  نیا  دنا : هتفگ  هاچ  نیا  فصو  رد  ناراگن  خـیرات  یخرب 
هب ابق و  دجـسم  رانک  متاخ ، اـی  سیرا  هاـچ  .تسا  هدرک  لـسغ  هتخاـس و  وضو  هاـچ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .تسا 

(3) .دش دیدپان  ابق ، دجسم  یبرغ  نادیم  هعسوت  ماگنه  ق ، لاس 1384ه .  رد  هک  تشاد  رارق  نآ  برغ  يرتم  هلصاف 50 

ص 253. هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  - 1
بآ دـنادرگ ، زاـب  هاـچ  هب  هراـبود  دـنادرگ و  شیوخ  كراـبم  ناـهد  رد  ار  بآ  زا  يرادـقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  - 2
ش 19. رثوک ، همانهام  .تخاس  یم  نیریش  ار  ابق  دجسم  ناگدننک  ترایز  ماک  شیپ ، ینایلاس  ات  دش و  نیریش  اراوگ و  رایسبهاچ 

ص 385. چ 2 ، ، 1374 رعشم ، رشن  مق ، هرونم ، هنیدم  همّرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  نادئاق ، رغصا  - 3
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ص:15

ع)  ) داجس ماما  هناخ  ب )

ع)  ) داجس ماما  هناخ  ب )

رد میور ، یم  ابق  دجـسم  تمـس  هب  هک  هاگ  نآ  تسا ، هتفرگ  مان  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  عراش  نونکا  هک  یلاوعلا  عراـش  دادـتما  رد 
هک تسا  یخارف  نیمز  نامتخاس ) تسار  تمـس   ) نآ رانک  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  هرجهلا  راد  دـهعم  مان  هب  ینامتخاس  ناـبرق ، هلحم 
رد یخرب ، هتفگ  هب  .دراد  دوـجو  دودـسم  اـنعم  ماـمت  هب  ینعی  يدورو ، رد  نودـب  کـچوک ، یناـمتخاس  دـهعم ، نـیمز و  نـیا  ناـیم 

(1) .تسا هدوب  روهشم  ع )  ) داجس ماما  هناخ  هب  ناکم  نیا  هتشذگ ،

ابق ياتسور  دجاسم  . 5

هراشا

ابق ياتسور  دجاسم  . 5

.تسا هتفر  نایم  زا  نونکا  دوب و  ناریاز  هجوت  دروم  هک  تشاد  دوجو  ابق  هقطنم  رد  ینوگانوگ  ياه  ناکم  اهدجـسم و  نیا ، زا  شیپ 
.دوش یم  هراشا  مهم  اهدجسم  زا  یخرب  هب  تمسق ، نیا  رد 

همثیخ نب  دعس  مده و  نب  موثلک  هناخ  فلا )

همثیخ نب  دعس  مده و  نب  موثلک  هناخ  فلا )

، يرگید مده و  نب  موثلک  هناخ  یکی ، هک  دوب  هدش  انب  نآ  هلبق  تمـس  رد  کچوک  دجـسم  ود  ابق ، دجـسم  دیدج  يزاسزاب  زا  شیپ 
ود نیا  .دـنا  هتفرگ  رارق  ابق  دجـسم  لخاد  رد  ایوگ  هدـش و  بیرخت  دـیدج ، يزاسزاب  رد  ود  ره  هک  تسا  هدوب  همثیخ  نبدعـس  هناخ 

.تسا هدوب  هنیدم  هب  نارجاهم  زا  يرامـش  یگدنز  لحم  ترجه و  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندمآ  دورف  ّلحم  هناخ ،
: دسیون یم  نینچ  مهن  نرق  رد  يواخس 

مده نب  موثلک  همثیخ و  نبدعس  هناخ  نآ ، هلبق  تمس  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هقان  ندمآ  دورف  لحم  دجسم ، نحـص  رد 
(2) .دراد رارق  نآ  ربارب  رد  سیرا  هاچ  و 

کلام نب  نابتع  دجسم  ب )

کلام نب  نابتع  دجسم  ب )

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دوب ، راصنا  نابیقن  زا  هک  کـلام  نب  ناـبتع  .تسا  هدوب  اـبق  ياهدجـسم  زا  یکی  زین  دجـسم  نیا 
رد وا  ات  دزاسب  ییّالصم  شیارب  دورب و  يو  هناخ  هب  ات  تساوخ 
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ص 260. چ 2 ، ، 1374 رعشم ، رشن  مق ، هرونم ، هنیدم  همّرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  نادئاق ، رغصا  - 1

ص 252. چ 2 ، ، 1374 رعشم ، رشن  مق ، هرونم ، هنیدم  همّرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  نادئاق ، رغصا  - 2
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ص:16

تفر و يو  لزنم  هب  ادخ  لوسر  .دزادـنایب  هلـصاف  دجـسم  نم و  نایم  لیـس ، یهاگ  تسا  نکمم  هک  تفگ  یم  وا  .دـناوخب  زامن  نآ 
رد دجسم  نیا  یسابع ، هتفگ  ساسا  رب  .تسا  هدوب  هعمج  دجـسم  لامـش  رد  نآ  لحم  هک  درک  نیعم  شا  هناخ  رد  يدجـسم  وا  يارب 

نیرتـهب زا  یکی  كّربـتم ، یلحم  ناونع  هب  لـحم ، نیا  ظـفح  .تسین  نآ  زا  يرثا  نوـنکا  یلو  دـش ، يزاـسزاب  مه  ق  لاس 1036 ه . 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ییاه  ناکم  ندوب  كّربتم  هب  هدـش ، دای  نامز  ات  زاغآ  زا  هک  تسا  ناملـسم  ياه  لسن  همه  داـقتعا  لـیالد 

.دنراد داقتعا  دناوخ ، یم  زامن  اهنآ  رد  هلآ  هیلع و 

هعمج دجسم  ج )

هعمج دجسم  ج )

هعمج زامن  ملاس  ینب  هلیبق  نایم  رد  راب  نیتسخن  يارب  هنیدم ، يوس  هب  ابق  زا  تکرح  ریـسم  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
رگید مان  .دوش  هدیمان  هعمجلا  دجسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندناوخ  زامن  ّلحم  ات  دش  ببس  هلئـسم  نیمه  درک و  هماقا  ار 
یفقس دوب و  هدش  هتخاس  لگ  تشخ و  زا  یبنلا ، دجسم  دننام  دجسم ، نیا  .تسا  انونار ) ِيداو   ) يداولا دجسم  هکتاع و  دجسم  نآ ،

هرود رد  دجـسم  نیا  .دوب  مک  رایـسب  نآ  تحاسم  متـشه ، نرق  ات  یلو  دش ، هتخاس  گنـس  اب  اهدعب  هعمج ، دجـسم  .تشاد  کچوک 
رارق يو  غاب  نایم  رد  دجسم  نیا  هک  یلتبرش  نسحدیس  نآ ، دیدج  يزاسزاب  زا  شیپ  .دش  انب  ساسا  زا  رت و  گرزب  یکدنا  ینامثع ،
هدـمآ اه  لقن  یخرب  رد  .تسا  يدوعـس  هرود  زا  هدـش _  هتخاس  لّلجم  رایـسب  هک  نآ _  ینونک  يانب  .درک  يزاـسزاب  ار  نآ  تشاد ،
تباث زونه  بلطم  نیا  یلو  دندرک ، یم  هعمج  هماقا  نآ  رد  هنیدم  ناناملـسم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شیپ  هک  تسا 

هک تسا  ینتفگ   (1) .تسا هدش  هماقا  دجـسم  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هعمج  زامن  نیلوا  لاح ، ره  هب  .تسا  هدشن 
دجسم هضایب ، ینب  دجسم  هرمعلا ، دجسم  حبصم ، دجسم  هب  ناوت  یم  هک  تسا  هتشاد  دوجو  ابق  ياتسور  رد  زین  يرگید  ياهدجـسم 

دجسم رونلا ،) دجسم   ) همطاف

ص 249. چ 2 ، ، 1374 رعشم ، رشن  مق ، هرونم ، هنیدم  همّرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  نادئاق ، رغصا  - 1
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.درک هراشا  هبوتلا  دجسم  فیناونب و 

ادخ شیاتس  دروم  ابق  لها  . 6

ادخ شیاتس  دروم  ابق  لها  . 6

: تسا هداد  رارق  شیوخ  شیاتس  دروم  ار  ابق  لها  هیآ ، نیا  رد  گرزب  دنوادخ 

: هبوت  ) .َنیرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  اوُرَّهَطَتَی َو  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهیف  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  اًدـَبَأ  ِهیف  ْمُقَت  ال 
(108

نآ رد  هک  تسا  رت  هتسیاش  هدش ، انب  اوقت  هیاپ  رب  تسخن  زور  زا  هک  يدجـسم  نآ  تسیان ؛ تدابع ) هب  رارـض  دجـسم   ) نآ رد  زگره 
.دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  دنوادخ ، دنشاب و  هزیکاپ  دنراد  تسود  هک  دنتسه  ینادرم  نآ ، رد  .یتسیاب  تدابع ) هب  )

هب هیآ ، زا  شخب  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  لیلد  ود  هب  انب  .تسا  هدوتـس  ار  اـبق  لـها  هفیرـش ، هیآ  نیا  رخآ  شخب  رد  گرزب  دـنوادخ 
: دراد هراشا  ابق  لها 

هدش لزان  ابق  دجسم  هرابرد  تسا _  هیآ  نیا  زا  شیپ  هیآ  رد  هک  رارـض _ » دجـسم   » هنیرق هب  ای  نارّـسفم  رتشیب  رظن  هب  هیآ  نیا  فلا )
، هفیرـش هیآ  رد  لاجر »  » قادصم اهنت  هجیتن ، رد  .ددرگ  یم  زاب  ابق  دجـسم  هب  ...نّوبُحی » لاجر  هیف   » رد هیف »  » ریمـض ور ، نیازا  .تسا 

.دوب دهاوخ  ابق  لها 

امش هرابرد  هیآ  نیا  دیامرف  یم  ابق  لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نآ ، رد  هک  دنک  یم  نایب  ار  یتیاور  یـسربط  همالع  ب )
(1) .تسا هدش  لزان 

هکنیا هب  هجوت  اب  دنک و  یم  مالعا  ار  دوخ  شیاتـس  دراد ،» تسود  ار  ناگزیکاپ  ادخ ، : » هک هیآ  زا  شخب  نیا  اب  دنوادخ  تفگ  دـیاب 
اریز دراد ؛ تسود  ار  ابق  لها  دنوادخ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تسا ، هدمآ  اورّهَطتی » نأ  نّوبحی  ٌلاجر  هیف   » زا سپ  شیاتس 

ص 96. ج 2 ، چ 2 ، ق ، 1422 ه .  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، عماجلا ، عماوج  ریسفت  یسربط ، نسح  نب  لضف  یلعوبا  خیش  - 1
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.دنتسه هزیکاپ  ینامدرم 

هب تبـسن  یّبُحم  ره  هک  نانچ  تساهنآ ؛ هب  شاداپ  نداد  ندوب و  یـضار  ابق ، لها  اب  ادـخ  یتسود  يانعم  یـسربط ، همالع  هتفگ  رب  انب 
(1) .دنک یم  نینچ  دوخ  بوبحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  زا  سپ  ابق  تّیمها  . 7

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  زا  سپ  ابق  ّتیمها  . 7

یّکم و رجاهم  ِناناملسم  عّمجت  هاگیاپ  نیتسخن  نیرت و  مهم  تروص  هب  ابق  ياتـسور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دورو  زا  سپ 
شوماخ ییاتسور  ِناناملـسم ، يارب  رگید  ابق  .دش  زکرمتم  ربمایپ  میقتـسم  يربهر  تحت  يونعم  هدنکارپ  يورین  .دمآرد  یندم  راصنا 

دورو زور  نیتسخن  هراومه  ات  دیدرگ  هارمه  ابق  اب  مالسا  رد  يراذگ  خیرات  ساسا  .دش  هداد  تنیز  ترجه  هژاو  اب  ابق  دوبن و  درـس  و 
رواجم يدوهی  ياه  هلیبق  لزانم و  ابق ، رد  فّقوت  اب  تساوخ  یم  ربمایپ  .دنک  يروآدای  ار  خیرات  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

برثی يوس  هب  ناشیا ، هب  رجاهم  رگید  نتـسویپ  ّتیعقوم و  تخانـش  لماک و  نانیمطا  زا  سپ  اـت  دـشاب  هتـشاد  رظن  ریز   [ زین  ] ار برثی 
یهلا مکح  ار  نآ  هک  يا  هدارا  ساسا  رب  ات  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاتوک ، ياهزور  نیا  رد  .دـنک  تکرح 

(2) .دزاسب يدجسم  تسناد ، یم 

ص 96. ج 2 ، چ 2 ، ق ، 1422 ه .  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، عماجلا ، عماوج  ریسفت  یسربط ، نسح  نب  لضف  یلعوبا  خیش  - 1
صص 6 و 7. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابزیم  ابق ، موس : لصف 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابزیم  ابق ، موس : لصف 

اه لصف  ریز 

ابق ياتسور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دورو  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هنیدم  ابق و  لها  لابقتسا  . 2

ابق هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  زور  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنوکس  لحم  . 4

ابق لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روتسد  . 5

ابق ياتسور  هب  ع )  ) یلع ترضح  دورو  . 6

ابق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تماقا  تّدم  . 7

ابق ياتسور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دورو  . 1

ابق ياتسور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دورو  . 1

ياه یتخس  لّمحت  ینالوط و  ریسم  ندومیپ  هکم و  رهـش  زا  جورخ  زا  سپ  شناهارمه ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
تکرح زا  یلو  دنتـسناد ، یمن  ار  ربماـیپ  دورو  زور  هچ  رگا  هنیدـم  مدرم  .دـندش  یم  رت  کـیدزن  هنیدـم  رهـش  هب  هتفر  هتفر  ترجه ،

اهنآ .دندرب  یم  رـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راظتنا  رد  زور  ره  ور ، نیازا  .دندوب  ربخ  اب  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  ترـضح 
هیلع هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دورو  دیاش  ات  دنتخود  یم  مشچ  اه  تسدرود  هب  اه  تعاس  دندمآ و  یم  نوریب  رهش  زا  حبص  ره 

ربمایپ دورو  هظحل  .دنتـشگ  یم  زاب  شیوخ  ياه  هناخ  هب  دـنتفای ، یمن  ناشیا  زا  يرثا  هک  یماـگنه  یلو  دـننیبب ، کـیدزن  زا  ار  هلآ  و 
: تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  یخیرات  ياه  باتک  زا  یخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

شناهارمه هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوخ ، هعلق  يالاب  زا  يدوهی  يدرم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دورو  هظحل  رد 
یم ار  شناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راظتنا  ناناملسم  تسناد  یم  هک  وا  .دنتشاد  نت  رب  دیفـس  ياه  هماج  هک  دید  ار 
يا دز : دایرف  ناهگان  .دنرب  یم  رس  هب  اهنآ  راظتنا  رد  ناناملسم  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نارفاسم  نیا  هک  درک  ادیپ  نانیمطا  دنـشک ،
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دنتفاتـش و یم  اـبق  تمـس  هب  هورگ  هورگ  ربـخ ، نیا  ندینـش  اـب  هنیدـم  مدرم  .دیـسر  هار  زا  دـیدوب ، شرظتنم  هک  یـسک  نآ  هلیق ! ینب 
(1) .دندیسر یم  دندوب _  هتسشن  یلخن  هیاس  رد  دوخ  نارای  اب  هک  هلآ _  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تمدخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هنیدم  ابق و  لها  لابقتسا  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هنیدم  ابق و  لها  لابقتسا  . 2

(2) و دندرک نت  رب  گنج  سابل  دندش ؛ نامداش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  ربخ  ندینش  زا  مدرم 

نیدلا هرارک ، سابع ، ص 340 ؛ ج 16 ، بتکلاراد ، بدألا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  يریونلا ، باهولادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  - 1
ج 1، نیمرحلا ، هآرم  اـشاب ، تعفر  میهاربا  ص 228 ؛ چ 4 ، 1968 م ، ق /  1378 ه .  رصم ، راد  رصم ، نیفیرـشلا ، نیمرحلا  خیرات  و 

ص 395.
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  عافد  هب  مود ، هبقع  رد  هنیدم  مدرم  دنا : هتفگ  هنوگ  نیا  یخرب  ار  گنج  سابل  ندیـشوپ  تلع  - 2

لکش یلصا  مزاول  زا  تردق ، هک  یتموکح  دوب ؛ یمالسا  تموکح  لیکـشت  زاغآرـس  عقاو  رد  ترجه ، یفرط  زا  دندوب و  هداد  دهعت 
ج ، 1377 چ 1 ، يداهلا ، رشن  مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  مالـسا ، یـسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر   ) .تسا نآ  يریگ 

(. ص 414 ، 1
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تینهت و ترضح  نآ  هب  دندش و  فّرـشم  ترـضح  نآ  ترایز  هب   (1)، هّرح يالاب  رد  نانآ  .دـندمآ  نوریب  لابقتـسا  يارب  درم  نز و 
هب و  هّللا »  لوسر  ءاج  هّللا  ّیبن  ءاج  : » دندرک یم  رارکت  ناکدوک  نانز و  یـضعب  .دیـسر  یم  نت  هب 500  نادرم  رامش  .دنتفگ  ّتیحت 

: دندناوخ یم  نینچ  راجنلا  ینب  نارتخد  یتیاور ،

(2) عادَولا تاّینَث  ْنِم  انیلع  ُرْدَبلا  َعَلَط 

عادولا تاینث  زادرک  عولط  ام  رب  ناشخرد  هام 

ٍعاد هّلل  یعد  امانیلع  ُرکشلا  َبَجَو 

میرادن یتجاح  ادخ  زاتسا  بجاو  ام  رب  نآ  رکش 

ِعاطملا رمَألِاب  َتئجانیف  ثوعبملا  اهیأ 

يدمآ ادخ  نامرف  تعاطا  هبام  نیب  رد  هدش  هتخیگنارب  يا 

ٍعاد َریخ  ای  ًابحرمَهِنیدملا  َْتفَّرَش  َتئج 

هدش توعد  نیرتهب  يا  وت  رب  ابحرمیدیشخب  تفارش  هنیدم  هب  يدمآ و 

: دندورس یم  نینچ  راّجن  ینب  ناگیاسمه  زا  یهورگ  و 

راّجنلا ینب  نم  ٍراوج  نحن 

میتسه راّجن  ینب  زا  یناگیاسمه  ام  راج  نم  ٌدمحم  اذَّبَح  و 

امش نم  تسا ، اناد  ادخ  : » دومرف یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا  يا  هیاسمه  بوخ  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و 
(3) .دینادرگب فوع  نبورمع  ینب  موق  نایم  ابق  هلحم  رد  هنیدم  تسار  بناج  زا  ار  دوخ  بکرم  راسفا  و  مراد » تسود  ار 

.تسا زیت  ياه  گنس  زا  رپ  هک  دنیوگ  ار  ینیمز  - 1
.تسا ینیمزرس  مان  - 2

، رف نایک  دیـشمج  شـشوک : هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یناگدنز  خیراوتلا  خـسان  رهپـس ، کلملا  ناسل  یقت ، دـمحم  - 3
ص 623. ج 2 ، ، 1380 چ 1 ، ریطاسا ، رشن  نارهت ،

اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رون : www.Ghaemiyeh.comهناوتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13384/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13384/AKS BARNAMEH/#content_note_20_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13384/AKS BARNAMEH/#content_note_20_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:21

: دنک یم  لقن  هرمس  نب  رباج  زا  ار  تیاور  نیا  یناربط ، زا  لقن  هب  يدوهمس 

فرط هب  سپ  .مینک  مالس  ابق  لها  هب  ات  دیدنویپب  ام  هب  دومرف : دوخ  نارای  هب  دش ، هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو 
(1) .دنتفگ ابحرم  نانآ  هب  زین  ابق  لها  دندرک و  مالس  ناشیا  هب  دندمآ و  ابق  لها 

: تسا هدرک  لقن  يزوج  میق  نبا  زا  یفجن 

ناـکما رد  هک  يا  هویـش  هب  دـندمآ و  يوـنعم  قوـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مودـق  زا  ربـکا » هـّللا   » نـتفگ اـب  ناناملـسم 
: دیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  هکنیا  ات  دندرک  دیجمت  هطاحا و  ار  وا  دوب ، ناشصالخا 

وا هب   ) دـیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  ّدـض  رب  رگا  تسا و  هتـشگ  فرحنم  قح  زا  ناتیاه  لد  اریز  تسامـش ؛) عفن  هب   ) دـینک هبوت  رگا  »
وا نابیتشپ  اهنآ  زا  سپ  ناگتـشرف  حـلاص و  نانمؤم  لـیئربج و  نینچمه  تسوا و  رواـی  دـنوادخ  اریز  دـیناسرب ؛) یناـیز  دـیناوت  یمن 

(2)(4 میرحت : «. ) دنتسه

: دوب نیا  دندینش ، ترضح  نآ  زا  لابقتسا ، مسارم  رد  مدرم  هک  یمالک  نیتسخن 

.دیرازگ زامن  دنباوخ ، رد  مدرم  هک  یماگنه  بش ، رد  دینک و  محر  هلص  دیناروخب ، نارگید  هب  دوخ  ماعط  زا  دینک و  مالس  اراکـشآ 
(3) .دیوش تشهب  لخاد  تمالس  هب  سپ 

ابق هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  زور  . 3

ابق هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  زور  . 3

دوجو رظن  فالتخا  نارگـشهوژپ ، ناراگن و  خـیرات  نایم  دـش ، دراو  ابق  هب  يزور  هچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  رد 
زور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  درک ، نایب  نوگانوگ  ياـه  هتفگ  يدـنب  عمج  زا  سپ  ناوت  یم  هچنآ  یلو  دراد ،

یکی  ) لولیأ هام  مهدراهچ ) ای   ) مهد اب  نامز  مه  هامریت ، مهد ) ای   ) مراهچ اب  فداصم  لوالا  عیبر  هام  مهدزاود ) ای   ) متـشه هبنـشود ،
لاوز ماگنه  تکرح ، زور  هنابـش  زا 12  سپ  لیفلا ، ماع  راهچ  هاجنپ و  لاس  اب  ربارب  تثعب ، مهدزیـس  لاس  رد  ینایرـس ) ياـه  هاـم  زا 

ماگ ابق  هدکهد  هب  دیشروخ ،

ص 260. ، 1367 هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  هرهاق ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  هصالخ  نسحلاوبا ، يدوهمس  - 1
ص 6. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 2

ص 225. هرونم ، هنیدم  همرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  - 3
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(1) .داهن

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنوکس  لحم  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنوکس  لحم  . 4

سیقلا يرما ء  نب  مْدِه  نب  موثلک  مان  هب  اتسور  نارس  زا  یکی  هناخ  رد  ابق ، هدکهد  هب  دورو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دوب اوقت  اب  انیبان و  يدرم  مده ، نب  موثلک  ناراگن ، خیرات  یخرب  لقن  ربانب  .داد  رارق  دوخ  تحارتسا  لحم  ار  هناخ  نیا  دـیزگ و  لزنم 

.تفگ یم  رکش  ار  ادخ  ناوارف ، یلاحشوخ  اب  دوب ، هدمآ  وا  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  زا  و 

یم رازگرب  ثراحلا  نب  همثیخ  نب  دعـس  هناخ  رد  ار  دوخ  تعامج  زامن  اه و  ینارنخـس  اهرادـید ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(2) .دندوب هدرک  ترجه  هک  داد  یم  رارق  يدرجم  دارفا  رایتخا  رد  ار  شا  هناخ  تشادن و  یلایع  لها و  دوب و  درجم  يدرم  هک  درک 

: دیوگ یم  یبلح  زا  لقن  هب  یفجن 

یلـص مرکا  ربمایپ  دورو  ماگنه  وا  هک  دـنیوگ  یم  نینچ  .دوب  سوأ  هلیبق  زا  فوع  نب  ورمع  ینب  هفیاـط  زا  يدرمریپ  مدِـه ، نب  موثلک 
ربمایپ هکنیا  زا  شیپ  وا  دـنا  هتفگ  زین  یهورگ  .تفر  ایند  زا  ردـب  گنج  زا  شیپ  دروآ و  مالـسا  سپـس  دوب ، كرـشم  هلآ  هیلع و  هللا 

(3) .دروآ مالسا  دسرب ، هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

، وا زا  سپ  .تفر  ایند  زا  ابق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندمآ  زا  سپ  یمک  تّدـم  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مدِـه ، نب  موثلک 
(4) .دنتفر ایند  زا  همثیخ  نب  دعس  سپس  هرارز و  نب  دعسا 

ص 339. ج 16 ، بدألا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  ص 5 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  زا : دنترابع  لاوقا  نیا  عبانم  یخرب  - 1
 . 1417 ه رکفلاراد ، توریب ، نانبل ، یلکرز ، ضایر  راّکز ، لیهـس  قیقحت : فارـشالا ، باسنا  يرذالب ، رباـج  نب  ییحی  نبدـمحا  - 2

، يرفاعملا ماشه  نب  کلملادبع  دـمحموبا  ص 266 ؛ ج 3 ، دابعلاریخ ، هریـس  یف  داشّرلا  يدـهلا و  لبـس  ص 310 ؛ ج 1 ، چ 1 ، ق ،
ج 2، چ 1 ، 1998 م ، ق /  1418 ه .  ناکیبعلا ، هبتکم  ضایر ، ضّوعم ، دمحم  یلع  دوجوملادبع ، دمحا  لداع  قیقحت : هّیوبنلا ، هریسلا 
، یبرعلا باتکلاراد  توریب ، يدادغبلا ، هّللاب  مصتعملا  دمحم  قیقحت : هّیوبنلا ، هریسلا  یقشمدلا ، ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلا  یبا  ص 91 ؛

ص 234. ج 2 ، چ 2 ، 1999 م ، ق /  1420 ه . 
ص 229. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 3

، توریب ناـنبل ، لـیکولا ، ناـمحرلا  دـبع  قـیقحت : ماـشه ، نبـال  هیوـبنلا  هریـسلا  حرـش  یف  فنـألا  ضورلا  یلیهــس ، نامحرلادـبع  - 4
ص 253. ج 4 ، چ 1 ، 1992 م ، ق /  1412 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد 
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لخاد رد  رـضاح ، لاـح  رد  هک  تشاد  رارق  یبرغ _  بونج  اـبق _  دجـسم  هلبق  تمـس  رد  مدِـه ، نب  موثلک  همثیخ و  نب  دعـس  هناـخ 
رد تشاد و  دوجو  لقتسم  تروص  هب  همثیخ  نب  دعس  هناخ  ق ، لاس 1406 ه .  رد  دجسم  هعسوت  زا  شیپ  ات  .تسا  هتفرگ  رارق  دجسم 

تمـس رد  دجـسم  ود  نیا  رـضاح ، لاح  رد  .دندرازگ  یم  زامن  نآ  رد  دندش و  یم  دراو  هناخ  نآ  هب  ابق ، ناریاز  نرق ، هدراهچ  تّدم 
(1) .دنا هدش  عقاو  بارحم  تسار  تمس  ابق ، دجسم  هلبق 

ابق لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روتسد  . 5

ابق لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روتسد  . 5

نیلّوا .داد  نامرف  راـک  ود  هب  ار  اتـسور  نآ  مدرم  اـبق ، ياتـسور  هب  دورو  زا  سپ  خـیرات  لـقن  رباـنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
تعاطا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامرف  ابق  مدرم  .تشاد  دوجو  لحم  نآ  رد  هک  دوب  ییاـه  تب  نتـسکش  ربماـیپ ، روتـسد 

زا هک  دوب  خیرات  نییعت  ناسیون ، خیرات  لقن  رب  انب  ربمایپ  روتسد  نیمود   (2) .دندنازوس شتآ  رد  نتسکش ، زا  سپ  ار  اه  تب  دندرک و 
(3) .دش نیعم  خیرات  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دورو  هام   ) لوالا عیبر 

ابق ياتسور  هب  ع )  ) یلع ترضح  دورو  . 6

ابق ياتسور  هب  ع )  ) یلع ترضح  دورو  . 6

هارمه هب  داد ، ماـجنا  ار  اـه _  تناـما  ندـنادرگرب  ینعی  هلآ _  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ناـمرف  هکنیا  زا  سپ  ع )  ) یلع ترـضح 
(4) .درک ترجه  هنیدم  يوس  هب  دوب ، هداد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  يدارفا 

ات هکم  زا  يور  هدایپ  ببـس  هب  ناشکرابم  ياهاپ  فک  رد  هک  یلاح  رد  هکنیا  ات  درک  یم  تحارتسا  اهزور  تکرح و  اه ، بش  ناشیا 
 _ تسا ینالوط  يا  هلصاف  هک  هنیدم _ 

.شنیزگ اب  ص 252  هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  - 1
ص 177. ج 4 ، 1903 م ، رداصراد ، توریب ، خیراتلا ، ءدبلا و  یسدقملا ، رهاط  نب  رهطم  - 2

ص 438. ج 1 ، ّتیدبا ، غورف  - 3
راد نانبل ، توریب  یـسیمنلا ، دـیمحلا  دـبع  دـمحم  قیقحت : عامـسالا ، عاتما  يزیرقملا ، دـمحم  نب  رداقلا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحا  - 4
یف لماکلا  ریثک ؛ نبا  ینابیـش  مرکلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  ص 68 ؛ ج 1 ، 1999 م ، ق _   . 1420 ه یلوُالا ، هقبطلا  هیملعلا ، بتکلا 

ص 92؛ ج 2 ، هیوبنلا ، هریسلا  ص 519 ؛ ج 1 ، رد 1994 م ، 1414 ه ، هعبارلا ، هعبطلا  یبرعلا  خیراتلا ، هسسؤم  نانبل ، توریب ، خیراتلا ،
ص 178. ج 4 ، خیراتلا ، ءدبلا و 
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ربخ اب  ابق  هب  ع )  ) یلع دورو  زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دیسر  ابق _  ینعی  هنیدم _  هب  دوب ، هدش  داجیا  مخز  فاکش و 
نتفر هار  ناوت  ع )  ) یلع هّللا ، لوسر  اـی  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناراـی  .دـیروآ  نم  دزن  ار  ع )  ) یلع دوـمرف : دـش ،
يور زا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دناسر و  ع)  ) یلع دزن  ار  دوخ  دینـش ، ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  .درادـن 
ياپ ود  رب  دوخ  كرابم  ناـهد  بآ  زا  هاـگ  نآ  .تسیرگ  ع )  ) یلع ترـضح  كراـبم  ياـپ  ود  ندـش  حورجم  ببـس  هب  يزوس ، لد 

ات ترضح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ، لماک  يدوبهب  ع)  ) یلع ترـضح  ياپ  ود  نآ ، ببـس  هب  هک  دیـشک  ع)  ) یلع ترـضح  كرابم 
(1) .درکن ساسحا  اپ  هیحان  رد  يدرد  یتحاران و  هنوگ  چیه  رمع  نایاپ 

لزنم رد  ابق ، هب  دورو  زا  سپ  ناشیا  .دنا  هدرک  رکذ  لوالا  عیبر  ار 15  ابق  هب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دورو  زور  ناراگن ، خیرات  یخرب 
(2) .دندیزگ نکسم  مدِه  نب  موثلک 

ابق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تماقا  تّدم  . 7

ابق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تماقا  تّدم  . 7

ربمایپ تماقا  : » دـنا هتفگ  یخرب  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ابق  زا  ناشیا  جورخ  خـیرات  زین  اـبق و  هب  دـمحم  ترـضح  دورو  خـیرات  رد 
یخرب هک  یلاح  رد  دوب ، هبنـش  جـنپ  هبنـشراهچ و  هبنـش ، هس  هبنـشود ، ياهزور  فوع ، نب  ورمع  هلیبق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

هب کیدزن  ابق  دجسم  تخاس  هک  اجنآ  زا  تفگ  دیاب   (3)« .دنا هتفگ  زور  دودح 10  زین  یهورگ  بش و  ار 23  ترضح  فقوت  تّدم 
اریز تسا ؛ هدیـشک  لوط  زور  ات 13  ابق 8  رد  ترـضح  تماقا  تدـم  هک  دز  سدـح  نینچ  ناوت  یم  تسا ، هدرب  ناـمز  زور  ات 10   5

فقوت زور  هس  زا  سپ  زین  ع )  ) یلع ترضح  دوب و  ع )  ) یلع ترضح  رظتنم  ابق ، هب  ندیسر  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ینتفریذپ دنناد  یم  زور  زا 13  رتشیب  زا 8 و  رتمک  ار  تدم  نیا  هک  ییاه  هتفگ  ور ، نیازا  .دیـسر  هنیدم  هب  زور  زا 12  سپ  هکم ، رد 

.تسین

ص 519. ج 1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 68 ؛ ج 1 ، عامسالا ، عاتما  - 1
ص 68. ج 1 ، عامسألا ، عاتما  - 2

ج 9 ص 311. فارشالا ، باسنا  - 3
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ابق دجسم  تخاس  يراذگ و  هیاپ  مراهچ : لصف 

هراشا

ابق دجسم  تخاس  يراذگ و  هیاپ  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

يراذگ مان  ّتلع  . 1

ابق دجسم  راذگ  ناینب  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 2

ابق دجسم  نیمز  . 3

ابق دجسم  ینامتخاس  هشقن  . 4

ابق دجسم  ناگدنزاس  . 5

ابق دجسم  تخاس  رد  نانز  تکراشم  . 6

ابق دجسم  نتخاس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای  طاشن  . 7

ابق دجسم  يزاسزاب  هلبق و  . 8

يراذگ مان  تّلع  . 1

يراذگ مان  ّتلع  . 1

خیرات یخرب  .تسا  هدوب  هنوگ  نیا  زین  ابق  دجـسم  .تسا  هتفرگ  هشیر  یتبـسانم  زا  هراومه  سدـقم ، ياه  ناکم  مان  خـیرات ، لوط  رد 
، دجسم نیا  هب  تسا ، هدش  عقاو  ابق  ياتسور  رد  دجسم  نیا  نوچ  : » دنا هتفگ  ابق ،»  » هب فیرش  دجـسم  نیا  يراذگ  مان  هرابرد  ناراگن 

(1) «. دنیوگ یم  ابق  دجسم 

نیا يراذـگ  مان  ّتلع  نیاربانب ، .دـشاب  اتـسور  نیا  رد  ابق  هاـچ  دوجو  ماـن ، نیا  هب  اـبق  ياتـسور  يراذـگ  ماـن  تلع  دـسر  یم  رظن  هب 
.تسا اتسور  نیا  رد  ابق  هاچ  دوجو  دجسم ،

ابق دجسم  راذگ  ناینب  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 2

اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رون : www.Ghaemiyeh.comهناوتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13384/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


ابق دجسم  راذگ  ناینب  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 2

يراذگ ناینب  .تسا  هدوتس  اوقت » هدولاش  رب  هدش  انب   » ناونع هب  ار  نآ  میرک ، نآرق  رد  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  يدجسم  ابق ، دجسم 
، نآ دشاب و  اه  ناسنا  مامت  نایم  رد  اوقت  يوگلا  هناگی و  دمآرـس و  هک  دهد  ماجنا  یـسک  دیاب  زین  ار  تلزنم  ماقم و  نیا  اب  يدجـسم 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  تبترم ، یمتخ  ترضح  زج  دوبن  یسک 

ار نآ  هک  يا  هدارا  ساسا  رب  ات  تفرگ  میمـصت  تشاد ، روضح  ابق  رد  هک  یهاتوک  ماـیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يرآ ،
هاگ و تدابع  ار  نآ  دنک و  انب  تسناد ، یم  یهلا  مکح 

ص 25. چ 1 ، ، 1998 ق _  1418 ه .  دیشرلا ، عباطم  هنیدم ، هّیوبنلا ، هنیدملا  یف  هیرثألا  دجاسملا  ینغلا ؛ دبع  سایلا ، دمحم  - 1
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رورغ شیارآ و  ره  زا  رود  ار  یّلحم  نید ، هب  ناسنا  حور  زاین  لیلد  هب  باتک و  لها  رگید  ناس  هب  ات  دـهد  رارق  میلـست  لها  هاـگرارق 
يانب زاس  هنیمز  ینید ، ياوقت  رب  ینتبم  میمـصت  نیا  .دـنک  داجیا  ناناملـسم  يونعم  ياـهورین  دـنلب و  ياـه  حور  عّمجت  يارب  يرـشب ،

هللا یلـص  مرکاربمایپ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  عبانم  زا  هچنآ  .دوب  هدـش  هداهن  اوقت  رب  نآ  ساسا  هک  دـیدرگ  ابق  رد  يدجـسم 
(1) .دوب فیرش  دجسم  نیا  یلصا  راذگ  ناینب  هلآ ، هیلع و 

: دسیون یم  میهاربا  لیلخ 

دیسر ابق  ياتسور  هب  تفر ، یم  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  یماگنه  ترضح  نآ  .دوب  ابق  دجسم  هدنزاس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(2) .درک مادقا  دجسم  نیا  نتخاس  هب  اجنآ  رد  و 

ابق دجسم  نیمز  . 3

ابق دجسم  نیمز  . 3

: دسیون یم  یماشلا  .دوب  هلآ _  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نابزیم  مده _  نب  موثلک  کلم  ابق ، دجسم  نیمز 

مرکا ربمایپ  دوش .) کشخ  ات  دندرک  یم  نهپ  نآ  رد  ار  بطر  هک  دوش  یم  هتفگ  ینیمز  هب  َدبِْرم ،  ) .تشاد يدـَبِْرم  مدـه ، نب  موثلک 
(3) .داهن ناینب  نآ  رد  ار  ابق  دجسم  هاگ  نآ  درک و  تساوخرد  وا  زا  ار  نیمز  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

همثیخ نبا  زا  لقن  هب  دنک و  یم  حیرصت  ابق  دجـسم  نتخاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یـصخش  مادقا  هب  زین  یلیلخلا  رفعج 
: دیوگ یم 

، كرابم ناتـسد  اـب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دوخ ، درک ، دجـسم  نیا  نتخاـس  هب  عورـش  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(4) .دناوخارف دجسم  ياهراوید  نتخاس  هب  ار  مدرم  هاگ  نآ  .داد  رارق  دجسم  نیا  هلبق  فرط  رد  درک و  لمح  ار  یگنس 

ص 7. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 1
ص 363. ج 2 ، 1993 م ، ق /   . 1413 ه چ 1 ، نآرقلا ، مولع  هسسؤم  توریب ، هّرونملا ، هنیدملا  لئاضف  رطاخ ، ّالم  میهاربا  لیلخ  - 2

ص 267. ج 3 ، دابعلا ، ریخ  هریس  یف  داشّرلا  يدهلا و  لبس  - 3
ص ج 3 ، 1987م ، ق _  ه .   1407 هیناثلا ، هعبطلا  یملعألا ، هسـسؤم  توریب ، نانبل ، هسدـقملا ، تاـبتعلا  هعوسؤم  یلیلخلارفعج ، - 4

.149
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تفگ دیاب  .دنا  هتسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحصا  نایم  رد  دجسم  هدنزاس  نیلوا  ار  رـسای  راّمع  ناراگن ، خیرات  یخرب 
هدرک حیرصت  ناراگن  خیرات  یضعب  هک  نانچ  .دشاب  هدرک  يراذگ  ناینب  رسای  رامع  ار  ابق  دجسم  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نخس  نیا 
ربمایپ هب  ار  دجسم  نیا  نتخاس  داهنشیپ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  درک ، شالت  رایسب  ابق  دجسم  يانب  رد  هکنیا  رب  نوزفا  رسای  رامع  دنا ،

.دنا هداد  تبسن  رسای  رامع  هب  ار  دجسم  نتخاس  رگید ، یخرب  .داد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ابق دجسم  ینامتخاس  هشقن  . 4

ابق دجسم  ینامتخاس  هشقن  . 4

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناربط ، هتفگ  هب  .دش  یم  میـسرت  يا  هشقن  دیاب  تسخن  دجـسم ، نتخاس  يارب  هک  تسا  یهیدـب 
خیرات رگید  يدوهمـس و   (1)« .تسا راـک  نیا  رومأـم  نم  رتش  کـنیا  تسا و  دـنوادخ  يوس  زا  دجـسم  نیا  هشقن  : » دومرف شناراـی 

امـش زا  یکی  : » دومرف ناناملـسم  هب  اـبق  دجـسم  نتخاـس  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـنا : هتـشون  هراـب  نیا  رد  ناراـگن 
دوخ ياج  زا  هقان  یلو  دـش ، راوس  هقان  رب  دـمآ و  ولج  رکبوبا  هاگ  نآ  .دوش » صخـشم  دجـسم  هدودـحم  ات  دوش  راوس  نم   (2) هقانرب

.درکن یتکرح  هقان  مه  زاب  دش ، راوس  تفر و  ولج  رمع  سپس  .تسشن  دوخ  ياجرس  دش و  هدایپ  هقان  زا  يو  .دروخن  ناکت 

دمآ و ولج  ع )  ) یلع ترضح  .دنارب » ار  نآ  دوش و  راوس  هقان  رب  امش  زا  یکی  : » دومرف مود  راب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
اهر ار  وا  مامز  : » دومرف ع )  ) یلع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .درک  تکرح  هب  عورـش  هقان  هاگان  .تشاذـگ  هقان  باکر  رد  اپ 

انب ار  دجسم  دنک ، یم  صخشم  هقان  نیا  هک  يا  هدودحم  رب  : » دومرف سپس  .تسا » رومأم  وا  اریز  نک ؛

ش 19. رثوک ، همانهام  - 1
دوب و خرـس  شگنر  دـنا  هتفگ  دراد ؛ ترهـش  زین  ءاوصقلا »  » مان هب  هک  تشاد  مان  ءابـصعلا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هقان  - 2

نبا .دوب  راوس  نآ  رب  ردـب  گنج  هب  نتفر  هکم و  حـتف  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  تفرگن و  تقبـس  نآ  رب  يرتش  چـیه 
ص 134. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  قالخا  یناهبصالا ، ناّیح 
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(1) «. دینک

ابق دجسم  ناگدنزاس  . 5

ابق دجسم  ناگدنزاس  . 5

 _ شراوگرزب یباحص  رسای _  نب  رامع  داهنـشیپ  هب  انب  ابق ، ياتـسور  رد  رارقتـسا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
گنس و زا  کی  ره  داهن و  اوقت  رب  ار  دجسم  ناینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .درک  زاغآ  اتـسور  نیا  رد  ار  يدجـسم  تخاس 

نیا .دـندرک  یم  نینچ  شیوخ  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  زین  وا  نارای  .تشاذـگ  یم  مه  يور  رب  راگدرورپ  مان  نتفگ  زا  سپ  ار  اـه  خولک 
نآ و ناگدنزاس  ابق ، دجـسم  حدم  شیاتـس و  رد  گرزب  دنوادخ  هک  دوب  ابیز  هوکـش و  اب  نانچ  نآ  شنارای ، ربمایپ و  یهلا  تکرح 
رد ار  دجـسم  نیا  نایناب  شاداپ  درک و  لزان  ربماـیپ  نینزاـن  بلق  رب  ار  هبوت  هکراـبم  هروس  ياه 107 و 108  هیآ  ابق ، يافـصاب  یلاها 

.داد نانآ  هب  اوقت » دجسم   » ناونع

یم راک  نارگید  شوداشود  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنداد  یم  يرای  ار  رگیدکی  ابق ، دجسم  نتخاس  رد  ناناملـسم  همه 
هک دنا  هتشون  ناسیون  خیرات  .درک  یم  کمک  فیرش  دجسم  نیا  تخاس  رد  يرگید  سک  ره  دننام  درب و  یم  گنس  بوچ و  درک ؛

ياهراک ماجنا  هب  اـهنت  ور ، نیازا  .تسناد  یمن  ادـج  نارگید  زا  ار  دوخ  شماـقم ، ببـس  هب  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هک يا  هنوگ  هب  داد ، یم  ماجنا  ار  گرزب  ياه  گنـس  لمح  دـننام  یتخـس  نیگنـس و  ياهراک  هکلب  تخادرپ ، یمن  ناسآ  کـبس و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنا : هدرک  لقن  راصنا  ناگرزب  زا  یکی  نابز  زا  ناسیون  خـیرات  .تسناد  یم  دوخ  هفیظو  ار  راک  نیا  ایوگ 
ور هبور  ربمایپ  عانتما  اب  یلو  منک ، لـمح  ار  نآ  دوخ  مریگب و  وا  زا  ار  گنـس  اـت  متفر  ولج  درک ، یم  لـمح  ار  یگنـس  هک  مدـید  ار 

(2) .نک لمح  نم  دننام  ار  یگنس  ورب و  زین  دوخ  وت  دومرف : ترضح  .مدش 

لضف یف  أبنلا  نسُح  ص 268 ؛ ج 3 ، دابعلا ، ریخ  هریس  یف  داشرلا  يدهلا و  ُلبُـس  ص 260 ؛ یفطـصملاراد ، رابخأب  افولا  هصالخ  - 1
ص 132. ج 4 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  ّیبنلا  هریس  نم  حیحصلا  ص 35 ؛ ابق ، دجسم 

ص 38. ابق ، دجسم  لضف  یف  أبنلا  نسح  - 2
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يا هنوگ  هب  یهلا ، شتـسرپ  دـبعم  نامتخاس و  يزیر  یپ  رب  نوزفا  یخیراـت ، هثداـح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يرآ ،
هب دوخ  یهلا  قالخا  راتفر و  اب  ربماـیپ  .داد  ّتینم  ّربکت و  هنوگره  یفن  ینتورف و  سرد  ناـگمه  هب  داـهن و  ناـینب  زین  ار  یهلا  قـالخا 

دیاب ناناملسم  همه  اه ، هنحص  همه  رد  راگدرورپ و  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  یهلا و  ياه  نامرف  يارجا  رد  هک  تخومآ  ناناملـسم 
باتک رد  .دوش  ضیعبت  ندمآ  دوجو  هب  هنیمز  تسد ، نیا  زا  یلئاسم  ماقم و  دـیابن  دـننک و  شالت  مه  دـننام  رگیدـکی و  شوداشود 

نانچ تخادنا و  تمحز  هب  دجـسم  نتخاس  رد  ار  دوخ  يا ، هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  ياه 
، دنک تراظن  نارگید  راک  رب  طقف  دنیـشن و  يرانک  هب  ات  دنتـساوخ  یم  ناشیا  زا  ینارگن  اب  باحـصا  هک  درک  یم  لمح  ار  اه  گنس 

یسک راگتسر  ًادعاق ؛ ...  ًامئاق و  نآرقلا  أْرقَی  ادجاسملا  ُرُمْعَی  ْنَم  َحَْلفأ  دق  : » درک یم  همزمز  نینچ  تفریذپ و  یمن  ترضح  نآ  یلو 
یم شالت  هب  ار  دوخ  نآ ، نتخاس  يارب  هک  یـسک  .دـناوخب  نآرق  هداتـسیا  هتـسشن و  لاح ، نآ  رد  دـنک و  اـنب  ار  اهدجـسم  هک  تسا 

.دنتسین يواسم  دنیشن ، شنماد  رب  كاخ  ادابم  ات  دنک  یم  هراظن  هتسشن و  يرانک  هک  یسک  اب  دزادنا ،

نتخاس رد  هک  یـسک  دش  راگتـسر  ادـجاسملا ؛ جـلاُعی  نَم  حَْـلفَا  دـق  : » دـناوخ یم  نینچ  ابق  دجـسم  يانب  ماگنه  هحاور ، نب  هّللادـبع 
« ادجاسملا : » درک یم  رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  شالت  اهدجسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دناوخ » یم  نآرق  هداتـسیا ، هتـسشن و  هک  یلاح  رد  ًادعاق ؛ ًامئاق و  َنآرقلا  أرقی  : » دناوخ یم  هّللادبع 
« .دشاب هدیباوخ  هک  یلاح  رد  دنک ، یمن  هتوتیب  ار  بش  و  ًادقار ؛ هنع  َلیللا  ُتیبَی  الو  : » دناوخ یم  هّللا  دبع  .ًادعاق » و  : » درک یم  رارکت 

(1) «. ًادقار و  : » درک یم  رارکت  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نسُح ص 268 ؛ ج 3 ، دابعلا ، ریخ  هریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبـس  ص 227 ؛ هرونم ، هنیدم  همرکم و  هکم  یمالـسا  راثآ  خیرات و  - 1
، رـشنلا هعابطل و  هرّونملا  هنیدملا  هکرـش  هّدج ، هرونملا ، هنیدـملا  خـیرات  نم  لوصف  یلع ، ظفاح  ص 40 ؛ ابق ، دجـسم  لضف  یف  أـبنلا 

ص 134. 1996م ، ق /  1417ه .  هثلاثلا ، هعبطلا 
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نبرامع دوسأ و  نب  دادقم  یسراف ، ناملس  هلمج ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راکادف  نارای  زا  رفن  شـش  باحـصا ، نایم  رد 
(1) .دندرک یم  شالت  نارگید  زا  شیب  دجسم  نیا  نتخاس  رد  رسای ،

: دیوگ یم  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  نامعن  تنب  سومش  زا  قثوم  دنس  هب  هجوت  اب  یناربط  هلمج  زا  ناراگن  خیرات  یخرب 

ابق دجسم  درک  سیـسأت  تخاس و  فَّرـشم  دوخ  لوزن  هب  ار  ام  هک  نامز  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  هب  مدرک  رظن 
رد ار  كاخ  يدیفـس  مدـید  یم  دـش و  یم  مخ  شکرابم  رمک  ینیگنـس ، زا  تشاد و  یم  رب  تفرگ و  یم  ار  گنـس  هک  مدـید  ار و 

ار وت  .مینک  یم  راک  نیا  تیافک  ام  داب ، وت  يادف  ام  ردام  ردپ و  دنتفگ : یم  دندمآ و  یم  باحـصا  هک  مدـید  یم  شکرابم و  مکش 
(2) .داهن ناینب  ار  دجسم  نیا  هکنآ  ات  درک  یم  راک  تفریذپ و  یمن  وا  و  تجاح ؟ هچ  راک  نیا  هب 

ابق دجسم  تخاس  رد  نانز  تکراشم  . 6

ابق دجسم  تخاس  رد  نانز  تکراشم  . 6

دجـسم ياهراوید  رانک  ات  ار  اه  گنـس  ماگنه  بش  نانز ، هک  تسا  هدش  لقن  .دـندرک  یم  يراکمه  ابق  دجـسم  نتخاس  رد  زین  نانز 
(3) .دندرب یم  راک  هب  دجسم  نامتخاس  رد  ار  اهنآ  زور  رد  نادرم  دندرک و  یم  لمح 

ابق دجسم  نتخاس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای  طاشن  . 7

ابق دجسم  نتخاس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای  طاشن  . 7

راک نادنچ  ود  طاشن  اب  دـندید ، یم  طاشن  اب  لاّعف و  هنوگ  نیا  ار  يو  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نارای 
دندینش یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا  ار  همزمز  نیا  یتقو  نانآ  .دندرک  یم 

ص 227. هرونم ، هنیدم  همرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  - 1
ج دابعلا ، ریخ  هریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  چ 1 ، ناتسبات 1376 ، رعشم ، رشن  مق ، هنیدم ، رابخا  يداوج ، دیس  جاح  لامک  دیس  - 2

هعبطلا يریـضخلاراد ، هّیوبنلا ، هنیدـملا  هنیدـملا ، لئاضف  یف  هدراولا  ثیداـحالا  یعاـفّرلا ، دیعـس  نب  دـماح  نب  حـلاص  ص 268 ؛ ، 3
ص 38. ابق ، دجسم  لضف  یف  أبنلا  نسح  ص 134 ؛ هنیدملا ، خیرات  نم  لوصف  ص 529 ؛ ق ،  . 1418 ه هثلاثلا ،

ص 227. هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ص 131 ؛ ج 4 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعألا  ّیبنلا  هریس  نم  حیحصلا  - 3
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: هک

ادجاسملا ُرَمْعَی  ْنَم  حَْلفَا  دق 

ره دـنتفگ  یم  دوخ  اب  ایوگ  دـندید و  یم  يراگتـسر  لماع  اـبق ، دجـسم  نتخاـس  رد  ار  دوخ  شـالت   (1) ًادـعاق ًامئاق و  نآرقلا  أَْرقَی 
نیمه .دوش  یم  وحم  نامیاهاطخ  حول  زا  یهانگ  تبث و  ناـملامعا  هماـن  رد  یباوث  مینک ، یم  لـمح  هک  یگنـس  اـی  بوچ  اـی  تشخ 
هیحور طاشن و  داجیا  يارب  يزاس  هنیمز  زین  مود  عارـصم  .درک  یم  اپ  هب  باحـصا  نایم  رد  ار  قوش  طاشن و  زا  یجوم  لوا ، عارـصم 
طاشن یهلا  ياهراک  نداد  ماجنا  يارب  نمؤم  رد  هراومه  ادـخ ، دای  ماـن و  اریز  دوب ؛ یهلا  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يراـکزیهرپ و 

یم همزمز  نینچ  باحـصا  زا  یکی  هک  تفرگ  الاب  نانچ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  نایم  رد  طاشن  .دـنک  یم  داـجیا 
: درک

هناهارمگ یلمع  ام ، يوس  زا  یلمع  نینچ  انامه  دنک  راک  ربمایپ  مینیـشنب و  ام  رگا  ُلّلظملا  ُلمعلا  اّنم  كاذل  ُلمعی  ُّیبنلا  انْدَـعَق و  نئل 
.دوب دهاوخ 

نت راک  نآ  هب  دوجو  همه  اب  دـهاوخب  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هیحور  طاشن و  نانچ  دـنک و  كرد  ار  يراک  شزرا  ناسنا  هک  یماـگنه 
یم رامـش  هب  هانگ  یهارمگ و  ار  راـک  نآ  ماـجنا  رد  یهاـتوک  ور ، نیازا  .دزاـس  هدرزآ  ار  شربماـیپ  راـک  ددنـسپ  یمن  زگره  دـهد ،

.دروآ

ابق دجسم  يزاسزاب  هلبق و  . 8

ابق دجسم  يزاسزاب  هلبق و  . 8

يانب يارب  يا  هزیگنا  هلبق ، رییغت  .درک  رییغت  ناناملـسم  هلبق  هکنیا  ات  دـندناوخ  یم  زاـمن  نآ  رد  ناناملـسم  اـبق ، دجـسم  ياـنب  زا  سپ 
دییأت اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دننک  يزاسزاب  ار  ابق  دجـسم  دنتفرگ  میمـصت  ناناملـسم  ور ، نیازا  .دش  ابق  دجـسم  هرابود 

: تسا هتفگ  يردخ  دیعس  نبا  .داد  يرای  ابق  دجسم  هرابود  يانب  رد  ار  نانآ  دومرف و  صخشم  ار  هلبق  دیدج  طخ  اهنآ ، لمع 

ابق دجسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هبعک ، يوس  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  ماگنه 

دناوخ یم  نآرق  هداتسیا  هتسشن و  هک  یلاح  رد  دنک  یم  انب  ار  دجاسم  هک  یسک  دش  راگتسر  نیقی  هب  - 1
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بقع یّلحم  رد  ار  دجسم  راوید  ینعی  داد ؛(  هعسوت  دراد ، رارق  ابق  دجسم  یلعف  راوید  هک  ییاج  ات  ار  دجسم  راوید  دروآ و  فیرـشت 
هارمه هب  راک  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تفاـی .) هعـسوت  دجـسم  تحاـسم  راـک ، نیا  اـب  درک و  اـنب  یلبق  ناـکم  زا  رت 

(1) .درک یم  لمح  دجسم ، تخاس  يارب  ار  اه  گنس  باحصا 

: دـنک یم  تیاکح  نینچ  روهـشم  لوق  زا  ار  نآ  نامز  دـناد و  یم  ردـب  گنج  زا  شیپ  يرجه و  مود  لاس  رد  ار  هلبق  رییغت  ریثک ، نبا 
هلبق رییغت  ربخ  هک  تسا  نیا  بیجع  : » دیوگ یم  ومه  .تفرگ » تروص  ترجه  زا  سپ  هام  نیمهدجه  رد  نابعـش ، رد 15  هلبق  رییغت  »

«. دوب هدیسرن  ابق  لها  هب  مود  زور  حبص  زامن  ات 

: تسا هدش  لقن  رمع  نبا  زا  نیحیحص  رد  دیوگ ، یم  همادا  رد  يو 

لزان يا  هیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  تفگ : دـش و  دراو  دجـسم  هب  يدرف  دـندوب ، حبـص  زامن  رد  ابق  مدرم  هک  یلاح  رد 
زاـمن هبعک  يوس  هب  مه  امـش  سپ  دـناوخب ؛ زاـمن  هبعک  يوس  هب  تسا  هدـش  روتـسد  ناـشیا  هب  ادـخ  يوس  زا  نآ  رد  هک  تسا  هدـش 

(2) .دندرک هبعک  هب  يور  دندوب ، هداتسیا  ماش  تهج  رد  هک  ابق  مدرم  هاگ  نآ  .دیناوخب 

ص 27. هیوبنلا ، هنیدملا  یف  هیرثالا  دجاسملا  - 1
.329 صص 327 _  هیوبنلا ، هریسلا  - 2
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ابق دجسم  تلیضف  مجنپ : لصف 

هراشا

ابق دجسم  تلیضف  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

یحو مالک  رد  ابق  دجسم  تلیضف  . 1

ع)  ) نیموصعم مالک  رد  ابق  دجسم  تلیضف  . 2

ابق دجسم  ياه  تلیضف  رگید  . 3

هلبق نیرت  قیقد  نتشاد  . 4

ابق دجسم  ناکم  نیمز و  تلیضف  . 5

ریثک ریخ  لحم  ابق ، دجسم  . 6

مالسا خیرات  رد  دجسم  نیتسخن  ابق ، دجسم  . 7

یحو مالک  رد  ابق  دجسم  تلیضف  . 1

یحو مالک  رد  ابق  دجسم  تلیضف  . 1

لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  كرابم  بلق  رب  هک  تسا  ینایحو  یباتک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هزجعم  نآرق ،
ابق دجـسم  نتخاس  زا  راگدرورپ  شیاتـس  .تسا  هدرکن  شیاتـس  ار  یـسک  ره  زیچ و  ره  سدقم ، باتک  نیا  رد  گرزب  دنوادخ  .دش 

.دنک یم  تیاکح  هراب  نیا  رد  گرزب  یتلیضف  زا  هک  تسا  هدش  باسح  ًالماک  مه 

نیا يالاو  تلیـضف  هب  ناوت  یم  تسا ، هدوتـس  ار  ابق  دجـسم  اراکـشآ  هبوت ، هروس  و 109  ياه 108  هیآ  رد  راـگدرورپ  هک  اـجنآ  زا 
: درب یپ  اوقت  دجسم 

هک دنتـسه  ینادرم  نآ ، رد  یتسیاب ؛ تدابع ) هب   ) نآ رد  هک  تسا  رت  هتـسیاش  هدش ، انب  اوقت  هیاپ  رب  تسخن  زور  زا  هک  يدجـسم  نآ 
وا يدونـشخ  یهلا و  ياوقت  رب  ار  نآ  هدولاش  هک  یـسک  ایآ  .دراد  تسود  ار  ناگزیکاپ  دنوادخ ، دنـشاب و  هزیکاپ  دنراد  یم  تسود 

 . ...هدرک انب  یتسس  هاگترپ  رانک  رب  ار  نآ  ساسا  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  هدرک ، انب 
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: تسا هتفرگ  رارق  شیاتس  دروم  وس  دنچ  زا  هکرابم ، هیآ  ود  نیا  رد  ابق  دجسم 

.دناوخب زامن  نآ  رد  هک  دبای  یم  روتسد  دنوادخ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يدجسم  ابق ، . 1

.تسا يونعم  ياه  تلیضف  همه  نتشاد  ناکم ، کی  يارب  یگژیو  نیا  .تسا  هدش  هداهن  اوقت  رب  شناینب  هک  تسا  يدجسم  ابق ، . 2

یم رامـش  هب  دجـسم  نیا  يارب  رگید  یتلیـضف  دنتـسه _  هزیکاپ  ینادرم  ینطاب ، يرهاظ و  رظن  زا  هک  اـبق _  دجـسم  نارازگزاـمن  . 3
.دنور

يدجسم : » دیاتس یم  نینچ  ار  ابق  دجسم  گرزب ، يادخ  رگید  راب  مود ، هیآ  رد  . 4
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نیا تلیضف  ندوب  الاب  زا  حدم ، رارکت  سفن  هکنآ  رب  نوزفا  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  .تسا » هدش  انب  یهلا  يدونشخ  اوقت و  رب  شناینب  هک 
تین و هک  تسا  هتشاد  یناراذگ  ناینب  ابق  دجسم  هکنیا  نآ  دراد و  هژیو  یشیاتس  زا  ناشن  ناوضر ،»  » هژاو دنک ، یم  تیاکح  دجـسم 

.دنا هتشادن  قح  ترضح  يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  زج  يدصق 

يرترب يا  هنوگ  دوخ ، نیا ، تسا و  رارـض  دجـسم  اب  دجـسم  نیا  هسیاقم  دـنک ، یم  دـییأت  ار  اـبق  دجـسم  شیاتـس  هک  يدراوم  زا  . 5
.دور یم  رامش  هب  ابق  دجسم  يارب  هناگادج  یتلیضف  دراوم ، نیا  زا  کی  ره  .دناسر  یم  تابثا  هب  ار  ابق  دجسم 

، تسا هدمآ  اه  هیآ  نیا  رد  هک  سّـسأ ))  ) لیعفت باب  هلمج ، ندوب  هیمـسا  دیکأت ، مال   ) یبدا ياهدـیکأت  هک  تفگ  دـیاب  نایاپ  رد  . 6
.دهد یم  ناشن  سّدقم  دجسم  نیا  تلیضف  نایب  رد  ار  گرزب  راگدرورپ  دیکأت  یگمه 

ع)  ) نیموصعم مالک  رد  ابق  دجسم  تلیضف  . 2

ع)  ) نیموصعم مالک  رد  ابق  دجسم  تلیضف  . 2

ع)  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  نانخس  دنک ، تباث  درف  ای  ناکم  يارب  ار  یتلیـضف  دناوت  یم  یحو  مالک  زا  سپ  هک  یهاگیاج  اهنت 
: دنا هدرک  نایب  ار  ابق  دجسم  تلیضف  نوگانوگ ، ياهریبعت  اب  هک  میزادرپ  یم  ییاه  تیاور  لقن  هب  شخب  نیا  رد  ور ، نیازا  .تسا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  . 1

(1) .ددرگ یمرب  هرمع  کی  باوث  اب  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  نآ  رد  دورب و  ابق  نم ، دجسم  هب  سک  ره 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  یتیاور  رد  . 2

هدومرف نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  يدجـسم  نامه  دجـسم ، نیا  اریز  ینک ؛ كرت  ار  اـبق  دجـسم  هّفرـشم و  دـهاشم  تراـیز  اداـبم 
«. ٍمْوَی ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  : » تسا

ص ج 4 ، ق ، 1416 ه .  مق ، فحصلا ، رشن  هعیشلا ، ثیداحا  عماج  يدرجورب ، ییابطابط  نیسح ، ص 548 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص ق ، 1417 ه .  یلوالا ، هعبطلا  یمالسالارشنلا ، هسسؤم  قیقحت : تارایزلا ، لماک  یمق ، هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  597 ؛
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(1)  . ...تسا هدوب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دنزرف   ) میهاربا ردام  هفرغ  دجسم  نیا  نینچمه ] ]

کی مادک  زا  مور ، یم  تسا  هنیدم  فارطا  هک  يدجاسم  هب  نم  مدیـسرپ : ع )  ) قداص ماما  ترـضح  زا  دیوگ : یم  دلاخ  نب  هبقع  . 3
: دومرف ترضح  منک ؟ زاغآ  اهنآ  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هقطنم  نیا  رد  دجـسم  نیلوا  ابق ، اریز  راذگب ؛ زامن  رایـسب  نآ  رد  ورب و  ابق  دجـسم  هب  ادتبا 
(2)  . ...تسا هدرازگ  زامن  نآ  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  فینُح  نب  لهس  . 4

یم هتـشون  وا  يارب  هرمع  کی  باوث  دناوخب ، زامن  دجـسم  نآ  رد  دورب و  ابق  دجـسم  هب  سپـس  دریگب ، وضو  دوخ  هناخ  رد  سک  ره 
(3) .دوش

: دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شردپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  دیوگ : یم  ملسأ  نب  دیز  . 5

رد ار  هچنآ   [ ردـق  ] مدرم رگا  .مورب  سدـقملا  تیب  هب  هبترم  ود  هکنیا  زا  مراد  تسود  رتشیب  ار  ابق  دجـسم  رد  ندرک  زاـمن  تعکر  ود 
(4) .دنزات یم  نآ  فرط  هب  دنوش و  یم  راوس  اهرتش  رب  هنیآ  ره  دننادب ، تسابق ،

: هک تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  وا  شردپ و  زا  لهس  نب  همامأ  یبا   . 6

.دراد هرمع  کی  لداعم  یباوث  دناوخب ، زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  دورب و  ابق  دجسم  هب  سپس  دریگب ، وکین  ییوضو  سک  ره 

لقن ار  ترابع  نیا  هرمع ،» کی  باوث   » ياج هب  تیاور ، ناـیاپ  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، هدرک  لـقن  مه  یناربط  ار  تیاور  نیمه 
کی ندرک  دازآ  لداعم  یباوث  : » تسا هدرک 

ص 64. تارایزلا ، لماک  - 1

ص 68. تارایزلا ، لماک  - 2
ج 2، 1993 م ، ق /  1413 ه .  یلوالا ، هعبطلا  هیمالسالا ، هفاقثلل  هلبقلاراد  هّدج ، هرونملا ، هنیدملا  لئاضف  میهاربا ، لیلخ  رطاخ  ّالم  - 3
، هثلاثلا هعبطلا  عیزوتلا ، رـشنلل و  مالّـسلاراد  خیـش ، لآ  میهاربا  نب  دمحم  نب  زیزعلادبع  نب  حلاص  فارـشاب : هتّـسلا ، بتکلا  ص 378 ؛

ص 2561. ق ، 1421 ه . 
ص 263. هنیدم ، رابخا  - 4
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راـهچ اـی  ود  نآ  رد  دورب و  اـبق  دجـسم  هب  سک  ره  : » دـنا هدروآ  نینچ  یکدـنا  رییغت  اـب  یخرب  ار  تیاور  نیا  نـینچمه  .دراد » هدـنب 
(1) «. دوش یم  شبیصن  هرمع  کی  باوث  دناوخب ، زامن  تعکر 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یثراح  عفار  نب  ْریَهُظ  . 7

(2) .تسا هدش  شبیصن  هرمع  کی  باوث  هک  ددرگ  یمرب  یلاح  رد  دناوخب ، زامن  هبنشود  زور  رد  ابق  دجسم  رد  سک  ره 

نبا .دوش » یم  هدـیزرمآ  شناهانگ  ماـمت  دـناوخب ، زاـمن  هعبرأ  دـجاسم  رد  سک  ره  : » هک تسا  هدـش  لـقن  اـه  تیاور  یخرب  رد   . 8
(3) .ابق دجسم  سدقملا ، تیب  دجسم  هنیدم ، دجسم  مارحلا ، دجسم  تسا : هدرب  مان  نینچ  ار  هعبرأ  دجاسم  نابح ،

ابق دجسم  ياه  تلیضف  رگید  . 3

ابق دجسم  ياه  تلیضف  رگید  . 3

: دراد زین  يرگید  ياه  تلیضف  ابق  دجسم  دش ، نایب  هچنآ  رب  نوزفا 

؛  هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نوچ  يراذگ  ناینب  نتشاد  . 1

.تسا دجسم  نیا  ندوب  تلیضف  اب  رگناشن  هک  دجسم  نیا  هب  ندمآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هژیو  هجوت  . 2

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  میهاربا  لیلخ 

هک دوب  دّهعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  تیاکح  ابق  دجـسم  تفارـش  تمظع و  زا  هک  يروما  زا  یکی 
چیه .درک  یم  رفس  فیرش  دجسم  نیا  هب  هدایپ  ياپ  اب  یهاگ  هراوس و  یهاگ  ناشیا  .دشاب  هتشاد  دمآ  تفر و  دجسم  نیا  هب  هتـسویپ 

ربمایپ هجوت  نیا  .دـناوخ  یم  زامن  نآ  رد  دـمآ و  یم  ابق  دجـسم  هب  راب  کـی  مک  تسد  ترـضح  هکنیا  رگم  تشذـگ  یمن  يا  هتفه 
ببس یب  تمظع  همه  نیا  يرآ ، .دراد  تلالد  فیرش  ناکم  نیا  تمظع  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ص 544. هنیدملا ، لئاضف  یف  هدراولا  ثیداحألا  - 1

ص 548. هنیدملا ، لئاضف  یف  هدراولا  ثیداحألا  - 2
ص 62. ابق ، دجسم  لضف  یف  أبنلا  نسح  - 3
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.دندرک هماقا  ار  تعامج  زامن  اراکشآ  نآ  رد  ناناملسم  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  ابق ، اریز  تسین ؛

، دـمآ یم  دجـسم  نیا  هب  هتفه  زا  ینیعم  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  اه  تیاور  یخرب  هچرگا 
لقن زین  اه  تیاور  زا  يا  هراپ  رد  اریز  دروآ ؛ یمن  فیرـشت  ابق  دجـسم  هب  اهزور  نیا  زج  هب  ترـضح  هک  تسین  انعم  نیدـب  نیا  یلو 

یم هک  تسا  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  .دمآ  یم  ابق  دجسم  هب  مه  رگید  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  تسا  هدش 
: دیوگ

ربمایپ هک  تسا  هدـمآ  زین  اه  تیاور  یخرب  رد  .میدرک » تکرح  اـبق  فرط  هب  هبنـشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  اـم  »
یلص مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  هّللادبع  نبرباج  زا  نیا ، رب  نوزفا  .دمآ  یم  ابق  هب  هبنشود  زور  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

(1) .دمآ یم  ابق  هب  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  زور  حبص  لاس  ره  هلآ  هیلع و  هللا 

یلو دنراد ، ضقانت  مه  اب  ابق  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  ياهزور  رظن  زا  اه  تیاور  نیا  هچ  رگا  تفگ  دیاب 
یلص مرکا  ربمایپ  تسا و  هتـشاد  تیعوضوم  هتفه  رد  راب  کی  هک  تفرگ  هجیتن  هنوگ  نیا  ناوت  یم  .تسا  عمج  لباق  اه  تیاور  نیا 

 _ اهزور نیا  رد  ابق  دجسم  هب  نتفر  مییوگب  هکنیا  ای  تفر  یم  ابق  دجـسم  هب  تفای ، یم  تصرف  هک  هتفه  زا  يزور  ره  هلآ  هیلع و  هللا 
.دنک یمن  یفن  ار  رگید  ياهزور  تلیضف  هچ  رگا  تسا  هتشاد  هژیو  یتلیضف  هدمآ _  اه  تیاور  رد  هک 

هلبق نیرت  قیقد  نتشاد  . 4

هلبق نیرت  قیقد  نتشاد  . 4

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  : » دسیون یم  میهاربا  لیلخ  .تسا  هلبق  نیرت  قیقد  نتشاد  ابق ، دجـسم  ياه  تلیـضف  زا  یکی 
هبعک تهج  ع ،)  ) لیئربج داد ، رارق  همّظعم  هبعک  فرط  هب  ار  ابق  دجسم  هلبق  دمآ و  ابق  ياتـسور  هب  ابق  دجـسم  يانب  دیدجت  يارب  هلآ 

نیرت قیقد  ابق ، دجسم  هلبق  ور ، نیازا  .درک  یم  نییعت  ار  هلبق  دودح  داد و  یم  ناشن  ترضح  نآ  هب  ار 

ص 374. ج 2 ، هرونملا ، هنیدملا  لئاضف  - 1
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دیعـسوبا دعـس و  نب  لهـس  زا  يرگید  لقن  رد  .تسا » هنوگ  نیمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  هلبق  هک  نانچ  تساـه ؛ هلبق 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک ، رییغت  هبعک  فرط  هب  ناناملـسم  هلبق  هک  یماگنه  : » دـنا هتفگ  هک  تسا  هدـش  لـقن  يردـخ 

ار هبعک  تهج  لیئربج  دومرف : سپس  درک و  انب  و  داد ) شرتسگ   ) دیشک بقع  یلعف  هدودحم  ات  ار  ابق  دجسم  راوید  دمآ و  ابق  دجسم 
(1) «. دهد یم  ناشن  نم  هب 

ابق دجسم  ناکم  نیمز و  تلیضف  . 5

ابق دجسم  ناکم  نیمز و  تلیضف  . 5

هک ناـنچمه  .دـنراد  يرترب  رگید  طاـقن  یخرب  هب  تبـسن  نیمز  طاـقن  یخرب  هک  دـیآ  یمرب  نـینچ  ع )  ) نیموـصعم ياـه  تـیاور  زا 
ناکم رگید  زا  هنیدم  رهـش  رد  ار  اه  ناکم  یـضعب  تسا ، هداد  يرترب  نیمز  هرک  قطانم  رگید  رب  ار  هنیدم  هکم و  نیمزرـس  دنوادخ ،

اریز دـناد ؛ یم  رترب  رهـش  نیا  طاقن  رگید  زا  هنیدـم ، رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ییاه  ناکم  زا  اـبق  دجـسم  .تسا  هتـسناد  رترب  اـه 
(2) .درامش یمرب  هلماک  هرمع  کی  لداعم  ار  نآ  رد  ندناوخ  زامن  باوث  راگدرورپ 

ریثک ریخ  لحم  ابق ، دجسم  . 6

ریثک ریخ  لحم  ابق ، دجسم  . 6

رمع و ینب  هلیبق  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعـس  یبا  زا  .تسا  ریثک  ریخ  نتـشاد  ابق ، دجـسم  ياه  تلیـضف  زا  رگید  یکی 
اب تسا ، دجـسم  مادک  ...موی ،» لوا  نم  يوقتلا  یلع  سُّـسا  ٌدجـسمل   » هیآ روظنم  هکنیا  هرابرد  هردخ  ینب  هلیبق  زا  يدرم  فوع و  نب 

يوار .تسابق  دجـسم  تفگ : یم  ّيرْمَع  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  تفگ : یم  يردخ  .دندرک  یم  ثحب  رگیدـکی 
.دندیـسرپ هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  درم  ود  نآ  دیوگ  یم 

(3) «. تسا ریثک  ریخ  نآ ، رد  تسا و  دجسم  نیمه  نآ ، : » دومرف ترضح 

ص 372. ج 2 ، هرونملا ، هنیدملا  لئاضف  - 1

ص 384. ج 2 ، هرونملا ، هنیدملا  لئاضف  - 2

ص 388. ج 2 ، هرونملا ، هنیدملا  لئاضف  - 3
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نکاس ابق  رد  فوع  نبورمع  هلیبق  ییوس ، زا  اریز  تسا ؛ ابق  دجـسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روظنم  کـش ، یب  تفگ  دـیاب 
.دنا هتـسناد  ابق  دجـسم  ار  هدش  دای  هیآ  یلـصا  قادـصم  يریـسفت ، یخیرات و  ياه  باتک  زا  يرایـسب  رد  رگید ، يوس  زا  دـنا و  هدوب 
یلـص مرکاربمایپ  دـیوگ  یم  هک  يروهـشم  تیاور  و  ...اورهطتی » نا  نوبحی  لاجر  هیف   » ترابع ینعی  هیآ ؛ زا  يرگید  شخب  رد  تقد 

هب هجوت  نینچمه  تسا »؟ هدوتس  ار  امش  دنوادخ  هک  دینک  یم  هچ  دوخ  تراهط  رد  امش  : » دیـسرپ تفر و  ابق  لها  دزن  هلآ  هیلع و  هللا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  وا  شدج و  زا  وا  شردپ و  زا  هّللادبع  نب  یسیع  هک  یتیاور 
، تسا هدش  انب  اوقت  هیاپ  رب  نیتسخن  زور  زا  هک  يدجسم  ابق ؛ دجـسم  وه  موی  لوا  نم  يوقتلا  یلع  َسُِّسا  يذلا  دجـسملا  : » دومرف هلآ 
هک تسا  ینتفگ  .تسا  هدوب  اـبق  دجـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روظنم  هک  تسا  يرگید  ياهدـهاش   (1) «، تسابق دجسم 

.تسا هدرک  عافد  رظن  نیا  زا  عطاق  روط  هب  هیآ ، نیا  لیذ  نازیملا  ریسفت  رد  زین  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

مالسا خیرات  رد  دجسم  نیتسخن  ابق ، دجسم  . 7

مالسا خیرات  رد  دجسم  نیتسخن  ابق ، دجسم  . 7

ياه باتک  یسررب  اب  دور ؟ یم  رامش  هب  مالسا  رد  دجسم  نیتسخن  ابق ، دجـسم  ایآ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  ابق ، دجـسم  هرابرد 
، يزوج نبا  دـننام  ناراگن  خـیرات  یخرب  .تسا  توافتم  هراب  نیا  رد  اه  هاگدـید  هک  میباـی  یمرد  هنیمز  نیا  رد  يریـسفت  یخیراـت و 

(2) .دنناد یم  مالسا  رد  دجسم  نیلوا  ار  ابق  دجسم 

: دسیون یم  یکم  نالع  نبا 

نیلوا دش و  هتخاس  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  ای  ناناملسم  مومع  يارب  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  ابق ، دجـسم 
مه دجسم  نیا  زا  شیپ  هچرگا  .دندرک  تعامج  هماقا  نآ  رد  شباحصا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يدجسم 

ص 10. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 1
ص 85. ج 2 ، دجسم ، يامیس  - 2
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(1) .دوب هدش  هتخاس  يرگید  ياهدجسم 

دوجو هنیدم  رد  زین  يرگید  ياهدجسم  نآ ، زا  شیپ  تسین و  مالسا  رد  دجسم  نیلوا  ابق ، دجـسم  : » دسیون یم  ناگدنـسیون  زا  یکی 
راصنا نارجاهم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  تسد  هب  هک  تسا  يدجـسم  نیتسخن  اـبق ، دجـسم  هکلب  تسا ، هتـشاد 

(2) «. دش هتخاس  مومع  يارب 

مالـسا مود » لوا و  هبقع   » تعیب رد  هک  یناناملـسم  هزات  تسد  هب  هرونم ، هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ 
، دنداتـسرف رهـش  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یناغّلبم  شالت  اب  دـش و  هتخاس  رهـش  حطـس  رد  ییاهدجـسم  دـندروآ ،

نآ دورو  زا  شیپ  اهنآ  دادعت  هک  تخاس  يدجـسم  دوخ  يارب  هلیبق  ره  ماگنه ، نیا  رد  .دندیورگ  مالـسا  هب  هنیدم  مدرم  زا  يرایـسب 
: تسا هلمج  نآ  زا  دوب ؛ دجسم  هن  هنیدم ، هب  ترضح 

(3) .ملسأ ینب  دجسم  هملس و  ینب  دجسم  هْنیَهُج ، ینب  دجسم  رافغ ، ینب  دجسم 

دجسم نیتسخن  ابق  دجسم   » هک نخس  نیا  یتسرد  رد  ناوت  یم  اهنآ  هیاپ  رب  هک  دراد  دوجو  يدهاوش  تفگ  دیاب  يدنب  عمج  ماقم  رد 
: مینک یم  هراشا  دهاوش  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .درک  دیدرت  تسا ،» مالسا  رد  هدش  هتخاس 

تیاور لاثم ، يارب  .تسین  مالـسا  رد  دجـسم  نیلوا  دجـسم ، نیا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  ابق  دجـسم  هرابرد  اه  تیاور  یخرب  زا  فلا )
: دیامرف یم  دلاخ  نب  هبقع  هب  باطخ  یثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدش 

نیلوا ابق ، دجسم  اریز  راذگب ؛ زامن  رایـسب  نآ  رد  نک و  عورـش  ابق  دجـسم  زا  هنیدم ،) فارطا  ياهدجـسم  ترایز  یـشکرس و  يارب 
(4)  . ...تسا هدرازگ  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هقطنم  نیا  رد  دجسم 

ص 34. ابق ، دجسم  لضف  یف  أبنلا  نسح  - 1
ص 228. هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  خیرات و  - 2
ص 293. هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  خیرات و  - 3

ص 68. تارایزلا ، لماک  - 4
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ياهدجـسم ابق ، دجـسم  زا  شیپ  ابق _  ینعی  هقطنم _  نیا  رد  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  ...تسا » هقطنم  نیا  رد  دجـسم  نیلوا   » تراـبع
.تسا هتشاد  دوجو  زین  يرگید 

هتشاد ییاهدجسم  هکم  رد  هنیدم ، هب  ترجه  زا  شیپ  ناناملسم ، هک  دیآ  یمرب  نینچ  ناسیون  هریس  نارّسفم و  یخرب  نانخـس  زا  ب )
نیا هک  تسا  نآ  يایوگ  یتیاور  : » دـسیون یم  هرقب  هکرابم  هروس  هیآ 114  ریسفت  رد  نایبلا  عمجم  بحاص  یـسربط  لاثم ، يارب  .دنا 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  شیرق  ناکرشمهک  ییاهدجـسم  هدش ؛ لزان  هّکم  رد  ناناملـسم  ياهدجـسم  هرابرد  هیآ 
(1) .دنا هدرک  ناریو  ار  نآ  هنیدم  هب  شنارای  هلآ و 

.تسا هتشاد  دوجو  هنیدم  رد  دجسم  هن  ابق ، دجسم  ندش  هتخاس  زا  شیپ  ج )

دجـسم يانب  نایب  زا  سپ  هنیدم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دورو  نیزاغآ  ياهدادخر  حیرـشت  رد  ناراگن  خیرات  یخرب  د )
نب ملاس  ینب  هلیبق  نایم  رد  ار  هعمج  زامن  درک و  تکرح  ابق  هّلحم  زا  هعمج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دـنا هتفگ  اُبق 

شیپ زا  ناکم ، نیا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  نخـس  نیا  رهاظ  زا  ...دروآ ».  ياج  هب  دوب  ءاـنون  ار  هّرد  لد  رد  هک  يدجـسم  رد  فوع و 
(2) .تسا هدوب  دجسم 

دروم رد  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .تسا  مالسا  رد  دجسم  نیلوا  ابق ، دجـسم  هک  تفریذپ  ناوت  یم  یتخـس  هب  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
رد اراکشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  ابق ، دجسم  : » دور راک  هب  ریز  ياهریبعت  زا  یکی  ابق ، دجـسم 
ای دـش » هتخاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسد  هب  هک  تسا  يدجـسم  نیتسخن  اـبق  دجـسم  «، » درک هماـقا  تعاـمج  زاـمن  نآ 

«. تسا مالسا  يرجه  خیرات  رد  هدش  هتخاس  دجسم  نیتسخن  ابق ، دجسم  »

ص 85. ج 2 ، دجسم ، يامیس  - 1

ص 87. ج 2 ، دجسم ، يامیس  - 2
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ابق دجسم  یخیرات  ریس  مشش : لصف 

هراشا

ابق دجسم  یخیرات  ریس  مشش : لصف 

اه لصف  ریز 

ابق دجسم  فیصوت  . 1

ابق دجسم  یخیرات  ریس  . 2

ابق دجسم  فیصوت  . 1

هراشا

ابق دجسم  فیصوت  . 1

اه لصف  ریز 

ابق دجسم  ییایفارغج  تیعقوم  فلا )

ابق دجسم  هار  ب )

یخیرات صوصن  ج )

ابق دجسم  یلعف  ياه  ناتسبش  د )

ابق دجسم  ربنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بارحم  ه ) 

ابق دجسم  ربنم  و )

ابق دجسم  ییایفارغج  تیعقوم  فلا )

ابق دجسم  ییایفارغج  تیعقوم  فلا )

هلـصاف هنیدـم  زا  رتمولیک  هس  تسا و  هدـش  عقاو  هنیدـم  بونج  ياه  ناتـسلخن  اه و  غاب  نایم  رد  اـبق  ياتـسور  طـسو  رد  اـبق  دجـسم 
(2) .تسا یلومعم  يور  هدایپ  هقیقد  هزادنا 40  هب  دنک ، یم  رفس  هدایپ  هک  یسک  يارب  هنیدم  ات  ابق  دجسم  هلصاف   (1) .دراد
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ابق دجسم  هار  ب )

ابق دجسم  هار  ب )

میقتـسم و یهار  هب  راومه و  ار  نآ  يدوعـس  تموکح  هک  تسا  هدوب  یچیپ  رد  چیپ  راومهان و  ریـسم  میدق ، نامز  رد  ابق  دجـسم  هار 
(3) .تسا هدروآ  دوجو  هب  دننک ، یم  رفس  هدایپ  ياپ  اب  هک  یناسک  يارب  مه  يریسم  هکنیا  رب  نوزفا  .درک  لیدبت  ضیرع 

یخیرات صوصن  ج )

یخیرات صوصن  ج )

: مینک یم  هدنسب  هنومن  ود  نایب  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  یخیرات  ياه  هبیتک  ابق ، دجسم  ياه  تمسق  زا  یضعب  رد 

: هلبق راوید  رد  بارحم  يالاب  ینآرق  صن  . 1

ْنَأ َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهیف  ِهیف  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  .هلمسب 

ص 135. هرونملا ، هنیدملا  خیرات  نم  لوصف  - 1
ص 79. ق ، 1406 ه .  هعبارلا ، هعبطلا  هیراجتلا ، هیملعلا  هبتکم  هنیدم ، هرونملا ، هنیدملا  راثآ  يراصنالا ، سودقلادبع  - 2

ص 137. هرونملا ، هنیدملا  خیرات  نم  ٌلوصف  - 3

اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رون : www.Ghaemiyeh.comهناوتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13384/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:43

.میظعلا هّللا  قدص  ( 108 هبوت :  ) .َنیرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  اوُرَّهَطَتَی َو 

: هلبق راوید  رد  بارحم  يالاب  رد  عقاو  يوبن  ثیدح  . 2

(1) .هرمع رجأک  ناک  نیتعکر  هیف  یّلَصف  اُبق  َدجسم  یتأ  ُمث  ِهتَیب  یف  رَّهَطَت  ْنَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

ابق دجسم  یلعف  ياه  ناتسبش  د )

ابق دجسم  یلعف  ياه  ناتسبش  د )

ياه ناتسبش  رد  نوتـس   12 دـنا : هتـسویپ  مه  هب  ود  هب  ود  نآ  نوتـس  راهچ  هک  دراد  نوتـس  نونکا 39  مه  ابق  دجـسم  ياه  ناتـسبش 
نارود رد  ابق  دجسم  یعقاو  دودح  رواجم  یبونج  قرش و  ياه  ناتسبش  رد  نوتـس   8 تسا ؛ يدوعس  ياهانب  زا  هک  دجـسم _  یلامش 

برد لخدم  فّقسم  تمسق  رد  نوتس   3 تسا ؛ زیزعلادبع  نب  رمع  نافع و  نب  نامثع  راثآ  زا  هک  هلآ _  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
يانب تحاسم  اـی  لـحم  هجیتن ، رد  .تسا  هدوب  ناـفع  نب  ناـمثع  هلیـسو  هب  دجـسم  هعـسوت  هدودـحم  رد  نینچمه  هک  دجـسم  گرزب 

هک تسا  هتشاد  ياج  دجسم  یلبق )  ) یبونج ناتـسبش  هدودحم  رد  هدش ، انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسد  هب  هک  ابق  دجـسم 
یم روصحم  نوتس  جنپ  هب  یبونج  تمسق  زا  مراهچ و  نوتس  ات  برغ  هب  قرش  زا  ناتـسبش  نحـص و  دح  یلامـش  تمـسق  رد  نآ  دح 

(2) .دراد رارق  رگید  ینوتس  جنپ  فیدر  کی  یلامش ، یبونج و  ياه  نوتس  يزاوم  طسو و  رد  هک  دوش 

ابق دجسم  ربنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بارحم  ه ) 

ابق دجسم  ربنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بارحم  ه ) 

خارف نیمز  هب  هک  تشاد  رارق  دجسم  یلامش  راوید  هیلا  یهتنم  رد  هلبق ، رییغت  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بارحم  لحم 
هب سدـقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  زا  سپ  .تسا  موس  نوتـس  رانک  ای  راوید  یبرغ  یقرـش  لوط  طسو  رد  لـحم  نیا  .دوب  لـصّتم  یلاـمش 

یبونج تمس  راوید  موس  نوتس  هب  دجسم ، یلامش  تمس  راوید  موس  نوتس  زا  بارحم  لحم  هبعک ،

داشرا گنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  نارهت ، یقمـسو ، هقیدـص  همجرت : هرونم ، هنیدـم  یفطـصم ، یعمل  حـلاص  - 1
ص 237. ، 1373 چ 1 ، یمالسا ،
ص 18. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 2
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ياج هب  زامن  تسا ، طایح  رد  هک  ابق  دجسم  موس  نوتس  ات  مرکا  لوسر   » هک دنک  یم  تیاور  نینچ  هلابز  نبا  .داد  ناکم  رییغت  دجسم 
ناونع اب  رگید  ياه  تیاور  رد  دوب ، هدش  هتسارآ  نوگانوگ  ییاه  شقن  يراک و  بوچ  اب  نآ  ییالاب  تمـسق  هک  نوتـس  نیا  .دروآ »

ار ابق  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زامن  لحم  يدیدرت ، چیه  نودب  يدابآزوریف  .تسا  هدش  صخشم  هقَّلخُملا »  » نوتس
: دراگن یم  نینچ 

هدرک عوکر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  یّلحم  نیلوا  اجنآ  تسا ، بارحم  هیبش  ییاج  هلبق ، زا  سپ  دجـسم  طایح  رد 
.تسا

رد هک  موس  نوتس  رانک  رد  هلبق ، تهج  رییغت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگ  هدجـس  لحم  تسا ، مّلـسم  هچنآ  نیاربانب ،
(1) .تسا هتشاد  رارق  هدیدرگ ، هقَّلُخم »  » اهدعب هدوب و  ناتسبش  جراخ  رد  ًادودح  مایا  نآ 

تـسد هریچ  ناتـسد  زا  تسا ، هدـش  يراک  یـشاک  نآ  ییـالاب  تمـسق  يربچگ و  يدـنمرنه ، لاـمک  اـب  هک  دجـسم  ینونک  بارحم 
روهمج سیئر  هبیقروب _  بیبح  هک  دهد  یم  ناشن  اه  شهوژپ  .دـنا  هدـیرفآ  ار  یگرزب  رثا  نینچ  هک  دـنک  یم  تیاکح  ینادـنمرنه 

زا سپ  هک  دنیارایب  يرب  چگ  ياه  شقن  هب  ارابق  دجـسم  بارحم  ات  تساوخ  یـسنوت  نادنمرنه  زا  هنیدم ، زا  دیدزاب  ماگنه  سنوت _ 
(2) .دندیرفآ ار  يرنه  راکهاش  نیا  اه  یسنوت  بیوصت ،

ابق دجسم  ربنم  و )

ابق دجسم  ربنم  و )

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  دجـسم  هب  ار  دیفـس  رمرم  سنج  زا  يربنم  ق  لاس 888 ه .  رد  يابتیاق  ناطلـس  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 
لاح رد  هک  ار  يربنم  ینامثع ، دارم  ناطلس  سپس  .دنام  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رد  یتّدم  ربنم  نیا  هک  داتـسرف  هیده 
یلص یبنلادجسم  هب  ق  لاس 988ه .  رد  تسا _  يرنه  ياه  یتفگش  زا  و  دراد _  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  رد  رضاح 

داتسرف و هیده  هلآ  هیلع و  هللا 

ص 13. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 1

ص 18. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 2
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دوجوم دجـسم  نیا  رد  نونکا  مه  هک  هدش  لقتنم  ابق  دجـسم  هب  يابتیاق  ناطلـس  ربنم  ور ، نیازا  .دـش  یلبق  ربنم  نیزگ  ياج  ربنم  نیا 
(1) .تسا

ابق دجسم  یخیرات  ریس  . 2

هراشا

ابق دجسم  یخیرات  ریس  . 2

اه لصف  ریز 

ابق دجسم  ياه  يزاسزاب  فلا )

نآ ریمعت  ابق و  دجسم  هرانم  طوقس  ب )

ابق دیدج  يانب  ج )

ابق دجسم  ياه  يزاسزاب  فلا )

ابق دجسم  ياه  يزاسزاب  فلا )

رد یفجن  هتفگ  هب  .تسا  هدوب  هارمه  زین  يزاسابیز  هعـسوت و  اب  راب  ره  هک  هدش  يزاسزاب  ریمعت و  اهراب  ابق  دجـسم  نامز ، تشذگ  اب 
.تفای هعسوت  ریمعت و  نافع  نب  نامثع  موس  هفیلخ  يوس  زا  ابق  دجسم  يانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  شباتک ،

لحم ات  گرزب  برد  بناج  یلامش  یبرغ  تمسق  دجسم و  یلامش  یقرش و  تمـسق  لماش  نامثع ، طسوت  هدش  هدوزفا  ياه  تمـسق 
دهع رد  هنیدم  یلاو  زیزعلادبع ، نبرمع  طسوت  نآ  یقرش  تمـس  زا  ابق  دجـسم  يانب  نافع ، نب  نامثع  زا  سپ  .تسا  هدوب  یلعف  هنذأم 

دیدجت نیا  رد  دنا  هتفگ  ناراگن  خیرات  .دش  يزاسزاب  یلک  روط  هب  نآ  یمیدق  نامتخاس  تفای و  هعـسوت  يوما  کلملادبع  نبدـیلو 
راوید و يراک  یشاک  دنلب و  يا  هرانم  ثادحا  هب  دش و  یمیدق  حلاصم  نیزگ  ياج  چگ  نهآ و  گنس و  دننام  يدیدج  حلاصم  انب ،

تمه هب  یـساسا  يانب  دـیدجت  کی  زا  یگمه  هک  دـنا  هدرک  هراشا  دجـسم  فقـس  رد  جاس  ِبوچ  نتفرگ  راک  هب  دجـسم و  بارحم 
.دنک یم  تیاکح  يرجه  لوا  نرق  ینایاپ  ياه  لاس  رد  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

لّلجم دجسم  يانب  مراهچ ، نرق  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ابق ، دجسم  يانب  فیصوت  اب  ق ، لاس 348 ه .  رد  یناسملت ، رکب  یبأ  نبدمحم 
رد نآ  ناتسبش  فارطا و  ياه  ناب  هیاس  هک  تسا  هتـسناد  عارذ   70 ار 70 ×  شتحاسم  عبرم و  لکش  هب  ار  ابق  دجـسم  وا  .تسا  هدوب 

، تسا هدوب  اج  رب  اپ  ق  مشـش ه .  نرق  هنایم  ات  نانچمه  هدش  دای  يانب  .دراد  هلپ   160 یبرغ ، نکر  رد  شا  هرانم  نوتس و  عومجم 43 
، نامز تشذگ  اب  یلو 
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یلعیوبا ق ، لاس 435 ه .  رد  .داد  رارق  یبارخ  نتخیر و  ورف  رطخ  رد  ار  نآ  دش و  نایامن  دجسم  يانب  ياه  یگدیـسوپ  یگدوسرف و 
تـسد هب  هراـبود ، ریمعت  يرادرب و  كاـخ  اـب  اهدـعب  هک  داـهن  ياـج  هب  يا  هبیتـک  دوخ  زا  درک و  يزاـسزاب  ریمعت و  ار  نآ  ینیـسح 
دیدجت نامرف  هنیدم _  مجعلا  طابر  يانب  یناب  یکنز و  یبن  ریزو  یناهفـصا _  نیدلا  لامج  ق ، لاس 555 ه .  رد  .داتفا  ناگدنهوژپ 

.دش يزاس  هرابود  راب ، رگید  ابق  دجسم  يانب  درک و  رداص  ار  نآ  يانب 

: دیوگ یم  یفطصملاراد  رابخأب  ءافولاءافو  رد  يدوهمس 

هتخادرپ ابق  دجسم  یساسا  ریمعت  هب  ق  لاس 733 ه .  رد  نووالق  نب  رـصان  هک  ما  هدرب  یپ  ابق  دجـسم  رد  دوجوم  ياه  شقن  ندید  اب 
.تسا

ریمعت نآ  ياه  تمسق  یضعب  يزاسزاب و  یّلحم  مساق  نبا  تّمه  هب  يابـسُرب و  فرـشأ  نامرف  هب  دجـسم  فقـس  ق  لاس 840 ه .  رد 
هارمه هب  ار  نآ  هک  دـش  بارخ  دجـسم  هرانم  دوب ، هنیدـم  رد  يدوهمـس  نیدـلارون  تماقا  اب  ناـمز  مه  هک  ق  لاس 877 ه .  رد  .دـش 

يزاـسزاب ق  لاس 881 ه .  رد  نمز ، نب  یـسمش  یگجاوخ  بانج  تمه  هب  يابتیاق و  فرـشأ  ناـمرف  هب  دجـسم  ياـه  تمـسق  رگید 
هک دیدرگ  يزاسزاب  ریمعت و  ینامثع ، ناراد  مامز  هلیسو  هب  ابق  دجسم  يانب  زاجح ، نیمزرس  رب  اه  ینامثع  ّطلـست  نارود  رد  .دندرک 

1245 ه ياه 1240 /  لاس  لوط  رد  ینامثع  دیجملادبع  ناطلس  شدنزرف ، ینامثع و  دومحم  ناطلس  نامز  رد  دجـسم ، ریمعت  نیرخآ 
 _ زاـقفق  » همانرفـس رد  یناـهارف  نیـسح  ازریم  .تسا  هدـشن  هدوزفا  يزیچ  نآ  یمیدـق  تحاـسم  هب  دـسر  یم  رظن  هب  داد و  يور  ق  . 
هک تسا  هدرک  دای  نآ  يانب  زا  ترایز و  ار  ابق  دجسم  دوب ، هتفریذپ  تروص  ق ، 1303 ه .  ياه 1302 /  لاس  هب  هک  هّکم » ینامثع _ 
یم هک  نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، .تسا  ینامثع  دیجملادبع  ناطلس  نامز  رد  هتفای  ماجنا  ياه  میمرت  نایاپ  زا  سپ  هب  طوبرم  رهاظ ، هب 
دوش یم  مولعم  ...تسا ،» دابآ  نآ  فرط  کی  بارخ و  نآ  فرط  هس  درادن و  فقس  هک  تسا  یکچوک  دجسم  ابق  دجـسم  : » دسیون

ار نآ  نیشیپ  تمسق  اهنت  اه  ینامثع 
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يانب هابتـشا  هب  تسین و  تسرد  فیـصوت  نیا  رد  یناهارف  نیـسح  ازریم  هتفگ  هک  تسا  نآ  نم  هدـیقع  یلو  دـندوب ، هدرک  يزاـسزاب 
، ابق دجـسم  يانب  ییاسانـش  رد  ار  ام  هک  يردان  ذـخآم  زا  نیمرحلا _  هآرم  رد  اشاپ  تعفر  اریز  تسا ؛ هتـسناد  ابق  ار  يرگید  هبورخم 
: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  نآ  ترایز و  ار  ابق  دجسم  دهد _  یم  يرای  ق  لاس 1245 ه .  رد  نآ  زاس  تخاس و  نیرخآ  زا  سپ 

هدش يراک  زرج  جراخ  زا  نآ  ياهراوید  تماقتسا  يارب  هک  مکحم  تسا  ییانب  تسا و  راوتسا  نوتس  رب 29  ابق  دجسم  ياه  ناتسبش 
دندوب هدراذگ  راک  گرزب  رد  ییالاب  تمـسق  رد  ق  لاس 1245 ه .  رد  نآ  میمرت  ریمعت و  نیرخآ  فّرعم  يا  هتـشون  گنـس  تسا و 

.تسا رارقرب  دوخ  ياج  رد  ق ) 1397 ه .   ) زورما ات  هک 

.دوب زیزعلادبع  لصیف  کلم  رما  هب  ق  لاس 1388 ه .  رد  تفریذپ ، تروص  ابق  دجسم  يانب  رد  هک  يزاس  تخاس و  هعسوت و  نیرخآ 
لیکشت تلود _  تالصاوملا  هرازو  لیکو  نادیز _  نبا  تسایر  هب  هک  ابق  دجسم  هعسوت  ییارجا  تئیه  تاعلاطم  یـسررب و  زا  سپ 

دجسم تحاسم  هب  یلامش  علض  يوس  زا  هنیدم _  راثآ  یسانشراک  یـشایع _  یلع  نب  میهاربا  داهنـشیپ  ساسا  رب  دش  رارق  دوب ، هدش 
، هجیتن رد  هک  تسا  هدوب  رتـم  لامـش 4  هب  بونج  زا  نآ  ضرع  رتـم و  دجـسم 36  برغ  هب  قرـش  زا  شیازفا ، نیا  لوط  .دوش  هدوزفا 

هعـسوت ِییارجا  تئیه  روظنم  .تسا  عبرم  رتـم  دودـح 144  اه  يدوعـس  هلیـسو  هب  ابق  دجـسم  يانب  هب  هدـش  هدوزفا  تحاسم  عومجم 
تفر و زامن و  يارب  یـصوصخم  ياضف  داجیا  دجـسم ، ِیلامـش  تمـسق  رد  مه  نآ  تحاسم ، شیازفا  رادقم  نیا  باختنا  زا  دجـسم 

هارمه هک  هعسوت  نیا  .دراد  رارق  دجسم  یلامش  یقرش  علض  رد  نونکا  مه  ءاسنلا ) باب   ) دجسم هنانز  تمسق  يدورو  .دوب  نانز  دمآ 
رتم هب 1420  عبرم  رتم  زا 1276  ار  ابق  دجـسم  تحاسم  هعومجم  تفریذپ ، تروص  دجـسم  هدوسرف  ياه  تمـسق  رگید  يزاسزاب  اب 

فاقوا ناسانشراک  زا  یکی  هتفگ  هب  داد و  هعسوت  عبرم 
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(1) .تسا هتشاد  هنیزه  يدوعس  لایر  رازه  غلبم 800  هنیدم ،

نآ ریمعت  ابق و  دجسم  هرانم  طوقس  ب )

نآ ریمعت  ابق و  دجسم  هرانم  طوقس  ب )

: دیوگ یم  نینچ  دور ، یم  رامش  هب  هنیدم  خیرات  رد  یساسا  ربتعم و  عجارم  زا  هک  يدوهمس 

دیاش 1472 م .) ق /  لاس 877 ه .   ) تخیر ورف  دوب ، هدـش  هتخاس  کلملادـبع  نبدـیلو  نامز  رد  يوما  يرامعم  رد  هک  یعبرم  هنذأم 
رد ییاه  تّمرم  ساسا و  یپ و  زا  هنذأم  يزاسزاب  ببـس  هک  تسا  هدرک  دراو  نآ  رواـجم  فقـس  هب  ار  یتامدـص  هنذأـم ، نتخیر  ورف 

5/4 دودح 5/4 ×  رد   ) عارذ  9 عبرم 9 ×  عطقم  اب  يا  هنذأم  تسا و  هدش  یبرغ  باب  ات  هنذأم  تهج  زا  یبرغ  یجراخ  راوید  فقس و 
عارذ هب 61  سأر  ات  نیمز  حطـس  زا  نآ  عافترا  .دش  یم  یهتنم  يدبنگ  هب  دوب و  یبونج  راوید  رد  يرد  ياراد  هک  هدـش  هتخاس  رتم )

ياـبتیاق ناـمز  رد  هک  يوبن  مرح  یقرـش  بونج  هیواز  رد  دوجوم  هنذأـم  هب  ار  نآ  ناوـتب  دـیاش  دیـسر و  یم  رتـم ) دودح 5/30  رد  )
دودـسم یلامـش  راوید  رد  هنذأـم  رواـجم  هرجنپ  زین  یبرغ و  راوید  رد  هنذأـم  يولهپ  هناـگ  هس  ياـه  هرجنپ  .درک  هیبشت  دـش ، هتخاـس 

(2) .دش

ابق دیدج  يانب  ج )

ابق دیدج  يانب  ج )

نیرت و مهم  زا  یکی  دوخ ، دـیدج  يراـمعم  لکـش  رد  دیـسر ، ناـیاپ  هب  ق  لاس 1406 ه .  رفـص  رد 26  هک  ابق  دجـسم  دـیدج  يانب 
ره هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  دجـسم  نیا  يارب  هرانم  راهچ  یلعف ، يانب  رد  .دراد  رارق  هرونم  هنیدـم  رد  هک  تسا  ییاهدجـسم  نیرتابیز 

تسا عبرم  رتم  تحاسم 13500  هب  يا  هدودـحم  رد  نآ ، هب  طوبرم  یبناج  ياـهانب  نآ و  یبیرقت  تحاـسم  .دراد  لوط  رتم  مادک 47 
، نآ نارامعم  ياه  هبساحم  ساسا  رب  هک 

.9 صص 14 _  ج 1 ، یسانش ، هنیدم  - 1
ص 232. هرونم ، هنیدم  - 2
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(1) .دراد ار  رازگزامن  شیاجنگ 20000 

ص 249. هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  - 1
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ابق دجسم  اب  هسیاقم  رد  رارض  دجسم  متفه : لصف 

هراشا

ابق دجسم  اب  هسیاقم  رد  رارض  دجسم  متفه : لصف 

اه لصف  ریز 

رارض دجسم  هرابرد  ییاه  هیآ  . 1

هئطوت لماع  ّربکت ، دسح و  . 2

رارض دجسم  راذگ  ناینب  رماعوبا ، . 3

رارض دجسم  ناراذگ  ناینب  موش  فادها  . 4

نآ راذگ  ناینب  رارض و  دجسم  ماجنارس  . 5

ابق دجسم  اب  رارض  دجسم  هسیاقم  . 6

رارض دجسم  هرابرد  ییاه  هیآ  . 1

رارض دجسم  هرابرد  ییاه  هیآ  . 1

: دیامرف یم  هدرک و  هسیاقم  ابق  دجسم  اب  ار  رارض  دجسم  ات 110 ، ياه 107  هیآ  رد  هبوت  هکرابم  هروس  رد  گرزب  دنوادخ 

يارب هاگ  نیمک  نانمؤم و  نایم  ینکفا  هقرفت  رفک و  تیوقت )  ) و ناناملـسم ) هب   ) ندناسر نایز  يارب  دنتخاس  يدجـسم  هک  یناسک  و 
«، میا هتـشادن  رظن  تمدـخ ) و   ) یکین زج  : » هک دـننک  یم  دای  دـنگوس  اهنآ  دوب ؛ هدرک  هزرابم  شربمایپ  ادـخ و  اب  شیپ  زا  هک  یـسک 

زور زا  هک  يدجـسم  نآ  تسیاـن ! تداـبع ) هب  دجـسم   ) نآ رد  زگره  .دنتـسه  وگ  غورد  اـهنآ  هک  دـهد  یم  یهاوـگ  دـنوادخ  یلو 
هزیکاپ دنراد  یم  تسود  هک  دنتـسه  ینادرم  نآ ، رد  .یتسیاب  تدابع ) هب   ) نآ رد  هک  تسا  رت  هتـسیاش  هدش ، انب  اوقت  هیاپ  رب  تسخن 

ای تسا  رتهب  هدرک ، انب  وا  يدونـشخ  یهلا و  ياوقت  رب  ار  نآ  هدولاـش  هک  یـسک  اـیآ  .دراد  تسود  ار  ناـگزیکاپ  دـنوادخ ، دنـشاب و 
ار نارگمتس  هورگ  دنوادخ ، و  دزیر !؟ یم  ورف  خزود  شتآ  رد  ناهگان  هک  هدرک  انب  یتسـس  هاگترپ  رانک  رب  ار  نآ  ساسا  هک  یـسک 

یم یقاب  ناشیاه  لد  رد  دـیدرت ، کش و  هلیـسو  کی  تروص  هب  هراومه  دـنتخاس ، اهنآ  هک  ار  ییانب  نیا  یلو )  ) .دـنک یمن  تیادـه 
.تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، و  دور ) یمن  نوریب  اهنآ  لد  زا  زگره  هنرگو ، دنریمب  و   ) دوش هراپ  هراپ  ناشیاه  لد  هک  نیا  رگم  دنام ؛

رد يدجـسم  نتخاس  هب  مادـقا  دوخ ، موش  ياه  هشقن  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هک  تسا  ناـقفانم  زا  یهورگ  هراـبرد  ـالاب ، ياـه  هیآ 
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: تسا نینچ  دیآ  یمرب  نوگانوگ  ثیداحا  اهریسفت و  زا  هک  يا  هنوگ  هب  ارجام  هصالخ  .دوش  یم 

ملاس ینب  هلیبق  نایم  رد  يدجـسم  دـیهدب  هزاجا  ام  هب  دـندرک : ضرع  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ناـقفانم  زا  یهورگ 
یناراب ياه  بش  رد  نینچمه  .دـنرازگب  زامن  نآ  رد  هداتفا  راک  زا  ِنادرمریپ  رامیب و  ناوتان و  دارفا  ات  میزاسب  اـبق ) دجـسم  کـیدزن  )

ینامز رد  داهنـشیپ  نیا  .دنهد  ماجنا  نآ  رد  ار  دوخ  یمالـسا  هضیرف  دنرادن ، ار  امـش  دجـسم  هب  ندمآ  ییاناوت  مدرم  زا  یهورگ  هک 
اهنآ یلو  داد ، هزاجا  اـهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دوب  كوبت  گـنج  مزاـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوب 

مرفـس و مزاع  ًالعف  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـیرازگب ؟ زاـمن  نآ  رد  دـییایب و  ًاصخـش  تسا  نکمم  اـیآ  دـنتفگ :
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  .مرازگ  یم  زامن  نآ  رد  میآ و  یم  دجسم  نآ  هب  ادخ  تساوخ  هب  رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه 

زامن اجنآ  رد  ییایب و  ام  دجـسم  هب  میراد  اضاقت  نونکا  دـنتفگ : دـندمآ و  ترـضح  دزن  اه  ناـمه  تشگزاـب ، كوبت  گـنج  زا  هلآ 
هنیدـم هزاورد  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زونه  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـهد و  تکرب  ار  اـم  یهاوخب  ادـخ  زا  يرازگب و 

، نآ لابند  هب  تشادرب و  اهنآ  راک  رارـسا  زا  هدرپ  دروآ و  ار  هدش  دای  تایآ  دش و  لزان  ادـخ  یحو  کیپ  ماگنه ، نیا  رد  .دوب  هدـشن 
هلابز نتخیر  لحم  ار  نآ  ياج  دننک و  ناریو  ار  نآ  يایاقب  دننزب و  شتآ  ار  دجسم  نآ  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

(1) .دنهد رارق  رهش  ياه 

هئطوت لماع  رّبکت ، دسح و  . 2

هئطوت لماع  ّربکت ، دسح و  . 2

: دسیون یم  رارض  ياه  هیآ  ریز  هرابرد  یسربط  همّالع  .دوب  ناقفانم  ياه  لد  رد  هدناود  هشیر  تداسح  رارض ، هئطوت  لماوع  زا  یکی 

هک ابق _  دجـسم  تهج  هب  فوع  نب  رمع و  ینب  هلیبق  رب  فوع  نب  منغ  ینب  زا  ناـقفانم  زا  یتعاـمج  هک  دـنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یخرب 
رد میزاس و  یم  يدجسم  زین  ام  دنتفگ : دوخ  اب  دندرب ؛ دسح  درازگ _  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص 134. ج 8 ، چ 10 ، ، 1368 هیمالسإلا ، بتکلاراد  مق ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 1
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رفن هدزناـپ  یلقن  رب  اـنب  هدزاود و  اـهنآ  میوـش ؛ یمن  رـضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تعاـمج  هب  رگید  میرازگ و  یم  زاـمن  نآ 
(1) .دنتخاس ابق  دجسم  يولهپ  يدجسم  سپ  ...دندوب 

.دروخ یم  مشچ  هب  ناقفانم  راتفر  رد  هک  دوب  يّربکت  هئطوت ، نیا  لماع  نیمود 

دوب ینز  ِکلم  ینامز  دـش ، هتخاس  ابق  دجـسم  نآ ، رد  هک  یناکم  دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه  یکم ، نالع  نبا  هتفگ  هب 
، تخاس ار  اـبق  دجـسم  نیمز ، نیا  رد  همثیخ  نب  دعـس  یتقو  .تسب  یم  ناـکم  نیا  رد  ار  شغـالا  نز  نیا  .دـنتفگ  یم  هََّیل »  » وا هب  هک 
ار راک  نیا  زگره  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن ، میناوخب ؟ زاـمن  تسب ، یم  ار  شغـالا  هََّیل »  » هک یناـکم  رد  اـیآ  دـنتفگ : رارـض  دجـسم  لـها 

تعامج زامن  وا  اب  دیایب و  رماعوبا  هک  یماگنه  ات  میناوخ  یم  زامن  نآ  رد  مینک و  یم  انب  ار  يدجـسم  نامدوخ  هکلب  درک ، میهاوخن 
(2) .مینک اپ  رب 

رارض دجسم  راذگ  ناینب  رماعوبا ، . 3

رارض دجسم  راذگ  ناینب  رماعوبا ، . 3

، دوب ترضح  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  یکیزیف  يرکف و  گنج  ددصرد  تخـس  هک  راگزور  نآ  ناقفانم  زا  یکی 
: دسیون یم  يرذالب  .درب  یم  هرهب  دوخ  یناطیش  موش و  فادها  هب  ندیسر  يارب  یتصرف  ره  زا  وا  .تشاد  مان  رماعوبا 

.دوب نامعن  نب  یفیـص  نبورمع  هدـنب  وا  .تشاد  مان  رماعوبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناـمز  رد  سوا  هلیبق  ناـقفانم  زا  یکی 
سونأم نابهار  اب  درک و  یم  قیقحت  ّتینابهر  هرابرد  .تشاد  لیامت  ّتیحیـسم  هب  درک و  یم  هرظانم  باـتک  لـها  اـب  هتـسویپ  رماـعوبا 

دسح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  درک ، روهظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  .دنتفگ  یم  بهار  وا  هب  ور ، نیازا  .دوب 
رکـشل و يروآ  عمج  روظنم  هب   ) ماش هب  سپـس  .تخادرپ  ناناملـسم  اب  گنج  هب  ناکرـشم  هارمه  هب  تفر و  هکم  هب  هاگ  نآ  .دـیزرو 

اج نامه  رد  تفر و  مور ) هاشداپ  زا  نتفرگ  يرای 

ق 1412 ه .  چ 1 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، نانبل ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یسربط ، نسح  نب  لضف  یلعوبا  خیش  - 1
.شنیزگ یکدنا  اب  ص 594  ج 5 ، 1992 م ، / 

ص 97. ابق ، دجسم  لضف  یف  أبنلا  ِنسُح  - 2
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(1) .تشذگرد

رارض دجسم  ناراذگ  ناینب  موش  فادها  . 4

رارض دجسم  ناراذگ  ناینب  موش  فادها  . 4

ار فادـها  نیا  .تسا  هدرک  هراشا  یئزج  تروص  هب  فادـها  نیا  هب  هبوت ، هکراـبم  هروس  ات 110  ياه 107  هیآ  رد  گرزب  دـنوادخ 
.میزادرپ یم  نآ  هب  رارض ، دجسم  ياه  هیآ  رد  هدش  نایب  ياه  فده  نایب  زا  سپ  هک  درک  هصالخ  یلک  فده  کی  رد  ناوت  یم 

هب تایآ  نیا  رد  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  تروص  نیدـب  اه  هیآ  نیا  رد  هدـش  نایب  فادـها  هدـش ، دای  ياه  هیآ  لیذ  هنومن ، ریـسفت  رد 
تفاتش و ناناملسم  يرای  هب  ادخ  فطل  یلو  دندش ، نادیم  دراو  هدش  باسح  هنارهام و  هشقن  کی  اب  هک  دزادرپ  یم  یهورگ  یفرعم 

ياـه فدـه  هک  دـنتخاس  هنیدـم  رد  يدجـسم  اـهنآ  زا  رگید  یهورگ  دـیوگ : یم  هیآ  نیتـسخن  رد  .دـش  بآ  رب  شقن  زین  هشقن  نیا 
: دنک یم  هصالخ  ریز  تمسق  راهچ  رد  ار  اهنآ  فادها  سپس  ًادجسم ) اوذّختا  نیذلاو   ) .دوب هتفهن  سدقم  مان  نیا  رد  یموش 

.تسا يدمع  ندناسر  نایز  يانعم  هب  تغل  رد  رارض » (. » ًارارض  ) دنناسرب نایز  ناناملـسم  هب  لمع ، نیا  اب  هک  دوب  نیا  اهنآ  روظنم  . 1
ناگداتفاراک زا  نارامیب و  هب  کمک  ناناملـسم و  عفانم  نیمأت  ناشفدـه  هک  دنتـشاد _  اعدا  هچ  نآ  سکع  هب  تسرد  عقاو ، رد  اـهنآ 

مالسا مان  دنوش ، زوریپ  رگا  یتح  دنبوکب و  مه  رد  ار  ناناملسم  دننک و  دوبان  ار  ربمایپ  اه ، يزاس  هنیمز  نیا  اب  دنتـساوخ  یم  تسا _ 
.دنزادنارب راگزور  هحفص  زا  ار 

.دوب ناقفانم  رگید  فده  رفک ، ینابم  تیوقت  . 2

ياه يزرو  ضرغ  اـی  یموق  ياـه  بّصعت  ساـسا  رب  هک  اـهنآ  .دـنتخاس  ار  دجـسم  ناناملـسم ، ناـیم  ینکفا  هقرفت  دـصق  اـب  ناـنآ  . 3
تعامج فوفص  هک  دننک  یم  هدنکارپ  نانچ  نآ  ار  ناناملسم  ياه  تعامج  دنزاس و  یم  رگیدکی  رانک  رد  ار  اهدجـسم  یـصخش ،

.دنهد یم  ماجنا  یمالسا  فادها  فالخ  رب  یلمع  دوش ، حور  یب  قنور و  یب  تولخ و  اهنآ 

ص 334. ج 1 ، فارشألا ، باسنا  - 1
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نیا رد  ات  دـنزاسب  ینوناـک  دوب ، هدرک  هزراـبم  شیپ  زا  شربماـیپ  ادـخ و  اـب  هک  یـسک  يارب  هک  دوب  نیا  زین  اـهنآ  فدـه  نیرخآ  . 4
(. لبق نم  هلوسر  هّللا و  َبَراح  نمل  ًاداصرا  و   ) .دنزاس یلمع  ار  دوخ  ياه  همانرب  قافن ، هاگیاپ 

دای دنگوس   » یتح دندوب و  هدیچیپ  هدنبیرف  يرهاظ  ابیز و  سابل  کی  رد  ار  موش  دـیلپ و  ياه  هشیدـنا  نیا  مامت  هک  تسا  نیا  بیجع 
(1) (. ینْسُْحلا ّالإ  انْدرأ  ْنِا  َّنُِفلْخََیل  و  « ) میتشادن يرگید  رظن  دصق و  یکین  زج  ام  هک  دندرک  یم 

و ع )  ) یـسوم ترـضح  بایغ  رد  يرماس  هنتف  هب  هعقاو  نیا  دجـسم و  نیا  يانب  هک  دنک  یم  لقن  ینالوط  یتیاور  رد  یـسلجم  همالع 
موش ياتدوک  کی  يزیر  یپ  ینعی  ناقفانم ؛ یلصا  فده  زا  تیاور ، نیا   (2) .تسا هدش  هیبشت  يرماس  هلاسوگ  هب  زین  قفانم  رماعوبا 

.دراد یمرب  هدرپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بایغ  رد 

انب ینامز  رد  دجسم  نیا  .تسا  بلطم  نیمه  يایوگ  دش ، انب  دجسم  نیا  هک  ینامز  رد  هنیدم  طیارـش  یـسررب  تیاور ، زا  رظن  عطق  اب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ماگنهدوز  ندش  ریگتسد  زا  یگمه  ناقفانم  .دندوب  كوبت  گنج  هب  مازعا  هدامآ  ناناملـسم  هک  دش 

: تفگ یم  دوخ  قفانم  ناتسد  مه  هب  ّیبُا  نب  هّللادبع  .دنداد  یم  ربخ  مور  هاپس  تسد  هب  وا  نارای  و 

نآ اب  گنج  ناوت  هک  یهاپس  ربارب  رد  رود و  ینیمزرس  رد  امرگ و  یتخـس  نیا  اب  مه  نآ  دنک ، گنج  نایمور  اب  دهاوخ  یم  دمحم  »
ریـسا یگمه  دّمحم  باحـصا  ادرف  هک  منیب  یم  نونکا  مه  ییوگ  ...تسا  هتـشادنپ  يزاب  ار  نایمور  اب  گنج  دمحم  ایوگ  .درادـن  ار 

«. دنا هدیچیپ  اه  بانط  هب  هدش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بایغ  رد  اتدوک  کی  يزیر  یپ  دننام  تسرد  دجـسم ، نیا  يانب  هک  تفگ  ناوت  یم  بیترت ، نیا  هب 
رد دوخ  ینیشناج  هب  ار  هُطفرع  نب  عابس  ای  همَلْسَم  نب  دمحم  هکنآ  رب  نوزفا  یطیارش ، نینچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دوب 

ع)  ) یلع دوب ، هتشامگ  هنیدم 

ص 136. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص 263. ج 21 ، راونالاراحب ، - 2
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یفرعم دوب _  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  وا  نیـشناج  ع )  ) یـسوم بایغ  رد  هک  نوراه _  هلزنم  هب  ار  يو  دراذگ و  یقاب  هنیدـم  رد  زین  ار 
(1) .درک

نآ راذگ  ناینب  رارض و  دجسم  ماجنارس  . 5

نآ راذگ  ناینب  رارض و  دجسم  ماجنارس  . 5

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  هب  ناناملـسم  هک  ینامز  هلـصاف  رد  دجـسم  نیا  .دوبن  ینالوط  نادـنچ  رارـض  دجـسم  رْمُع 
ریـسم ندومیپ  يارب  ربمایپ  هک  ار  ینامز  رادقم  رگا  .دـندرازگ  یم  زامن  نآ  رد  ناقفانم  دوب و  اپرب  دنتـشگرب ، دـنتفر و  كوبت  گنج 

، مییازفایب تسا ، هدوب  بش  تسیب  ایوگ  هک  كوبت  رد  ربمایپ  تماقا  تدـم  هب  دوب ، هدرک  فرـص  اجنآ  زا  تشگزاب  كوبتات و  هنیدـم 
(2) .دش دهاوخ  مولعم  دجسم  نیا  هاتوک  رْمُع 

نیا ندز  شتآ  بیرخت و  روتسد  هنیدم ، هب  ندش  دراو  زا  شیپ  كوبت ، گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
زا دنتفر و  ترضح  تمدخ  ناقفانم  دش ، یم  کیدزن  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یتقو  .درک  رداص  ار  یناطیش  دجسم 

مرکا ربمایپ  رب  ع )  ) نیما لیئربج  هلیـسو  هب  رارـض  دجـسم  ياه  هیآ  ماگنه ، نیا  رد  .درازگب  زامن  اهنآ  دجـسم  رد  ات  دنتـساوخ  ناشیا 
.درک بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  هشقن  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دسیون یم  يدقاو 

هک دجسم  نیا  يوس  هب  دومرف : دناوخارف و  ار  یملاس  مُشْخُد  نب  کلام  ینالمع و  يْدَع  نب  مصاع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ملاس ینب  دجـسم  هب  ات  دـنتفر  نوریب  باتـش  اب  هداـیپ و  رفن  ود  نآ  دـینزب ! شتآ  هدرک و  بارخ  ار  نآ  دـیورب و  دنرگمتـس ، نآ  لـها 
هخاش تفر و  دوخ  هناخ  هب  هاگ  نآ  .مروایب  یشتآ  دوخ  هناخ  زا  نم  ات  راذگب  تفگ : يدع  نب  مصاع  هب  مُشْخُد  نب  کلام  .دندیـسر 

رد اهنآ  هک  اشع  برغم و  زامن  نایم  دندرک و  تکرح  دـندیود ، یم  هک  یلاح  رد  ناباتـش و  ود  ره  دروآ و  ار  يا  هدز  شتآ  يامرخ 
اجنآ هب  دندوب ، دوخ  دجسم 

صص 280 و 281. ج 2 ، چ 2 ، ، 1376 تضهن ، هناخ  پاچ  مق ، دجسم ، يامیس  راهبون ، میحر  - 1

صص 280 و 281. ج 2 ، چ 2 ، ، 1376 تضهن ، هناخ  پاچ  مق ، دجسم ، يامیس  راهبون ، میحر  - 2
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هک ار  یماگنه  منک  یمن  شومارف  دـیوگ : یم  مصاع  .دوب  هیراج )  ) هثراح نب  عمجم  ناشیا ، تعامج  ماما  ماـگنه ، نآ  رد  .دندیـسر 
تفرگ شتآ  میدز و  شتآ  ار  دجـسم  ام  .دوب  هتخیوآ  گرگ  شوگ  دننام  ناشیاه  شوگ  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم  هاگن  ام  هب  اهنآ 
كاخ اب  ناریو و  ار  نآ  تفرگ ، شتآ  دجسم  نوچ  دوب و  رماع  نب  هثراح  نبدیز  درک ، یم  هاگن  دوب و  هدنام  یقاب  هک  یـسک  اهنت  و 

(1) .دندش هدنکارپ  اهنآ  میدرک و  ناسکی 

ابق دجسم  اب  رارض  دجسم  هسیاقم  . 6

ابق دجسم  اب  رارض  دجسم  هسیاقم  . 6

دجـسم نیا  رد  زگره  هک  دـهد  یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـب  اراکـشآ  مـیرک ، نآرق  رد  گرزب  دـنوادخ  فـلا )
هک یتسیاب  تدابع  هب  يدجسم  رد  هک  تسا  نیا  رت  هتـسیاش  دجـسم  نیا  ياج  هب  هکلب  رازگن ، زامن  نکم و  تدابع  هب  مایق  رارـض ،) )
یب قافن و  رفک و  رب  تسخن  زور  زا  شـساسا  هک  رارـض )  ) دجـسم نیا  هن  هدـش ، هدراذـگ  اوقت  ساسا  رب  تسخن  زور  زا  نآ  هدولاـش 
یلص مرکا  ربمایپ  تسا  هتـسیاش  هک  هدش _  هراشا  نآ  هب  الاب  هلمج  رد  هک  يدجـسم  دنا  هتفگ  نارّـسفم  .تسا  هدش  انب  هقرفت  ینید و 

ابق دجسم   (2) .دندوب هتخاس  نآ  کیدزن  ار  رارـض  دجـسم  ناقفانم ، هک  تسا  ابق  دجـسم  نامه  دناوخب _  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
، دجـسم رهاظ  هب  هک  تسا  يدجـسم  رارـض ، دجـسم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  انب  اوقت  ساسا  رب  تسخن  زور  زا  هک  تسا  يدجـسم 

(3) .تسا ناناملسم  مالسا و  هیلع  ناقفانم  یشک  هشقن  یسوساج و  هنال  نطاب ، رد  یلو 

نآرق .دور  یم  رامـش  هب  كاپان  نارازگزامن  دجـسم  رارـض ، دجـسم  هک  یلاح  رد  تسا ، كاپ  نارازگزامن  دجـسم  ابق ، دجـسم  ب )
ادخ دنراد و  هگن  هزیکاپ  ار  دوخ  دـنراد  تسود  هک  دنلوغـشم  تدابع  هب  ابق ) دجـسم   ) نآ رد  نادرم  زا  یهورگ  : » دـیامرف یم  میرک 

ناگزیکاپ

رـشن یناـغماد ، يودـهم  دوـمحم  همجرت : هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـه  گـنج  خـیرات   ) يزاـغم يدـقاو ، رمع  نب  دـمحم  - 1
ص 796. ج 3 ، چ 1 ، ، 1366 نارهت ، یهاگشناد ،

ص 139. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  - 2
رویرهش 81. ش 6 ، مالسا ، بتکم  هلجم  نآرق ، يابیز  ياه  لثم  یناحبس ، رفعج  - 3
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زا  ) ینامـسج و  هانگ ) كرـش و  راثآ  زا   ) یناحور يزاس  كاپ  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  يانعم  اجنیا  رد  تراـهط  .دراد » تسود  ار 
(1) .دوش یم  لماش  ار  تاساجن ) تافاثک و  هب  یگدولآ 

ياه همانرب  نامیا و  لها  هدیقع  ياقب  ماکحتسا و  ناقفانم و  هدیقع  یتسـس  یتابث و  یب  ینـشور ، هب  ابیز ، یهیبشت  رد  میرک  نآرق  ج )
نآ باختنا و  ار  یمکحم  رایسب  نیمز  نامتخاس ، کی  يانب  يارب  هک  دننام  یم  یـسک  هب  هدیقع  رد  نانمؤم  .دنک  یم  نشور  ار  نانآ 
هبل رب  ار  دوخ  نامتخاس  هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  هدـیقع  رد  ناقفانم  یلو  دـنک ، یم  انب  نئمطم  ماودرپ و  یحلاصم  اـب  هدولاـش ، زا  ار 

هک هنوگ  نامه  .تسا  یناریو  طوقـس و  ضرعم  رد  نآ ، ره  هدرک و  یلاـخ  یلک  هب  ار  نآ  ریز  بالیـس ، هک  دزاـس  یم  يا  هناـخدور 
.دزیرب ورف  تسا  نکمم  نآ  ره  نامتخاس  نیا  .دراد  هدولاش  هیاپ و  نودـب  يرهاظ  زین  ینامتخاس  نینچ  درادـن ، اوتحم  يرهاـظ  قاـفن 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دماجنایب  ییاوسر  هب  دنک و  نایامن  ار  دوخ  نطاب  تسا  نکمم  هظحل  ره  زین  قافن  لها  بتکم 

ای تسا  رتهب  تسا  هداهن  وا  يدونـشخ  بلج  ادـخ و  نامرف  تفلاخم  زا  زیهرپ  اوقت و  هیاپ  رب  ار  ابق )  ) دجـسم نآ  يانب  هک  یـسک  اـیآ 
دهاوخ طوقـس  مّنهج ، شتآ  رد  يدوز  هب  هک  تسا ، هداهن  خزود  رانک  رد  یتسـس  هاـگترپ  هبل  رب  ار  شناـمتخاس  هدولاـش  هک  یـسک 

.درک

، دننیب یمن  دوخ  رد  تجاجل  ینادرگرـس و  دیدرت ، تلاح  زگره  ناشیاهرواب  راتفگ و  راتفر ، تیناّقح  ببـس  هب  ابق ) لها   ) نانمؤم د )
نیا زا  .دنرادن  تجاجل  زج  يا  هراچ  ناشیاهرواب  راتفگ و  راتفر ، ندوب  لطاب  ییورود و  قافن و  ببـس  هب  رارـض ) لها   ) ناقفانم یلو 

.دنیشن یم  رمث  هب  یگشیمه  ینادرگرس  تریح و  کش و  دیدرت و  راب  گرم  ياه  هویم  قح ، ربارب  رد  تجاجل 

یتخسرس تجاجل و  هب  رارض ، دجسم  ياه  هیآ  زا  هیآ  نیرخآ  رد  میرک  نآرق  »

ص 140. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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دنناریح رفک ، تملظ  یکیرات و  رد  نادرگرس و  قافن ، رد  دنتخـسرس و  دوخ  راک  رد  نانچ  اهنآ  دیوگ  یم  دنک و  یم  هراشا  ناقفانم 
لد هکنیا  رگم  دـنام ، یم  اهنآ  بولق  رد  دـیدرت ، کش و  لماع  کی  ناونع  هب  هراومه  دـندرک ، اپرب  ناشدوخ  هک  ار  ییاـنب  یّتح  هک 

دجـسم قافن و  نوناک  نیا  دـنرب و  یم  رـس  هب  ینادرگرـس  تریح و  تلاح  رد  هتـسویپ  اهنآ  دـنریمب .) و   ) دوش هعطق  هعطق  اهنآ  ياـه 
ار دجـسم  نآ  هچرگا  .دنام  یم  یقاب  نانچمه  اهنآ  حور  رد  دـیدرت  تجاجل و  لماع  کی  تروص  هب  دـندوب ، هدرک  اپرب  هک  يرارض 

(1) «. ددرگ یمن  لیاز  ناشدیدرت  رپ  لد  زا  نآ  شقن  ییوگ  یلو  دنک ، ناریو  دنازوسب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص 142. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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( اهدجسم یسانش  بیسآ   ) اه تربع  اه و  سرد  متشه : لصف 

( اهدجسم یسانش  بیسآ   ) اه تربع  اه و  سرد  متشه : لصف 

رضاح و لاح  رد  تشاد ، ترورض  مالسا  نیبم  نید  شرتسگ  يریگ و  لکـش  يارب  مالـسا ، ردص  رد  هک  نانچ  اهدجـسم ، ندرک  انب 
یگژیو اب  ییاهدجسم  هک  تفای  دهاوخ  ققحت  یتروص  رد  مهم  نیا  .تسا  یتایح  مالـسا  ياقب  تیوقت و  يارب  زین  يدعب  ياه  هرود 

انب دوب ، ناناملـسم  مالـسا و  تیوقت  ياتـسار  رد  تشاد و  یهلا  ًالماک  يا  هغبـص  شماجنا ، ات  زاغآ  زا  هک  ابق  دجـسم  نوچمه  ییاـه 
هثداح رد  هک  ییاه  تربع  اه و  سرد  تسا  يرورض  ور ، نیازا  .تشادن  یپ  رد  يزیچ  نارسخ  زج  هک  رارض  دجـسم  دننام  هن  دوش ،

: دننینچ اه  تربع  اه و  سرد  نیا  زا  یخرب  .دیآرد  ارجا  هب  لمع  هلحرم  رد  دوش و  نییبت  تسا ، هتفهن  رارض  دجسم 

يزاسدجسم رد  یهلا  هزیگنا  . 1

یناطیـش هزیگنا  دمآ  یپ  دـیاب  ار  رارـض  دجـسم  یناریو  شهوکن و  هک  نانچ  دوب ، نآ  نایناب  یهلا  هزیگنا  هجیتن  ابق ، دجـسم  ینادابآ 
.تسناد نآ  نایناب 

دجسم دننام  ییاهدجسم  .تسا  هتـشاد  يا  هژیو  يونعم  قنور  هدش ، انب  یهلا  يا  هزیگنا  اب  هک  يدجـسم  ره  نونکات ، مالـسا  ردص  زا 
نسح ماما  دجسم  ای  نارکمج  سدقم  دجسم  مالسا و  ردص  رد  هفوک  دجسم  مارحلادجسم و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  ابق ،

هب اهنت  تسد ، نیا  زا  ییاهدجـسم  اهدجـسم و  نیا  يونعم  قنور  .تسا  اهدجـسم  نیا  هلمج  زا  ریخا ، ياه  نرق  رد  ع)(1)   ) يرکسع
س)  ) هموصعم همطاف  ترـضح  رهطم  مرح  راوج  رد  هک  ار _  مظعا  دجـسم  لاـثم ، يارب  .تسا  اـهنآ  ناـیناب  هزیگنا  ندوب  یهلا  ببس 

 _ دراد رارق 

هژیو تیونعم  قنور و  نونک  ات  تسا و  هدش  هتخاس  یمق  قحـسا  نب  دـمحا  تسد  هب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  رما  هب  دجـسم  نیا  - 1
.دراد يا 
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.دوب ماع  صاخ و  دزنابز  صالخا ، اوقت و  رد  هک  یسک  داهن ؛ ناینب  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح 

یحدـم دـنا و  هتـشادن  یتکرب  اهنت  هن  اهنآ  نایناب  هزیگنا  ندوبن  یهلا  ببـس  هب  هک  دـنا  هدوب  زین  ییاهدجـسم  اهدجـسم ، نیا  ربارب  رد 
: دسیون یم  یفقث  .دنا  هدش  عقاو  نعل  دروم  هکلب  تسا ، هدیسرن  اهنآ  هرابرد 

نآ ینمؤم  درم  هک   ) ِینَغ دجسم  زا : دنترابع  كرابم  دجاسم  .دراد  دوجو  هدش  تنعل  يدجاسم  كرابم و  يدجاسم  هفوک ، رهـش  رد 
دنترابع دنا ، هدش  عقاو  نعل  دروم  هک  يدجاسم  ءارمخلادجـسم و  و  رفظ ) نبا   ) رفظ ینب  دجـسم  یفعج ، دجـسم  تسا ،) هدرک  انب  ار 

هتخاس هنعارف  زا  یکی  ربق  يور  رب  هک  كامِس  دجسم  فیقثدجـسم و  یلََجب ، هّللادبع  نب  ریرج  دجـسم  سیق ، نب  ثعـشا  دجـسم  زا :
(1) .تسا هدش 

ماما تداهش  زا  یلاحشوخ  رطاخ  هب  دجـسم  راهچ  هفوک ، رهـش  رد   » هک دنا  هدرک  لقن  یتیاور  رد  زین  یـسوط  خیـش  ینیلک و  موحرم 
(2) «. یْعبِر نب  ثَبَش  دجسم  كامس و  دجسم  ریرج ، دجسم  ثعْشَا ، دجسم  زا : دنترابع  هک  دش  انب  دیدجت  ع )  ) نیسح

انب دیدجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دنزرف  تداهش  زا  یلاحشوخ  ببس  هب  دنـشاب و  تنعل  دروم  هک  ییاهدجـسم  تسا  یهیدب 
.دنا هتخاس  ار  اهنآ  یناطیش  ياه  هزیگنا  اب  اهنآ  نایناب  هک  دنتسه  ییاهدجسم  دنا ، هدشن  هتخاس  یهلا  هزیگنا  اب  دنوش و 

تایقاب گنهرف  دیاب  دنراد ، دوجو  ینیّریخ  نایناب و  نآ ) دننام  يزاس و  هسردـم  و   ) يزاسدجـسم رما  رد  هک  زین  ام  ینونک  هعماج  رد 
، ییامندوخ یبلط ، ترهش  دننام : ییاه  تین  زا  ات  دوش  هداد  شزومآ  ناراوگرزب  نیا  هب  نتشاد  یهلا  تین  تاحلاصلا و 

ص 333. ج 2 ، ق ، 1410 ه .  باتکلاراد ، هسسؤم  مق ، تاراغلا ، یفقث ، دمحم  نب  میهاربا  - 1
نبدمحم ح 2 ؛ ج 3،ص 490 ، ، 1365 هیمالـسإلا ، بتکلاراد  یفاـکلا ، يزاّر ، ینیلک  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دـمحم  رفعجوـبا  - 2

 . ح 8 ص 250 ، ج 3 ، ، 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  هعنقملا ، حرش  یف  ماکحالا  بیذهت  یسوط ، نسح 
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.دنشاب رود  هب  مالسا  هب  ندز  هبرض  یمومع  راکفا  بیرف 

دجسم رب  نالهاان  ّطلست  زا  يریگولج  . 2

یم زامن  نآ  رد  دـننک و  یم  انب  ار  دجـسم  هک  ددرگ  یم  زاب  یناسک  هب  دجـسم ، داـسف  حالـص و  زا  یهجوت  لـباق  شخب  کـش ، یب 
حیحـص راتفر  اب  نانیا  .میمان  یم  دجـسم » لها   » ار اهنآ  فرُع ، رد  هک  یناسک  ینعی  دنریگ ؛ یم  شود  رب  ار  نآ  روما  هرادا  دنرازگ و 

هب ار  دجـسم  دـنناوت  یم  دوخ  دنـسپان  رادرک  اب  هک  نانچ  دـننک ، تیادـه  حالـص  ریخ و  يوس  هب  ار  دجـسم  ياضف  دـنناوت  یم  دوخ 
.دنشکب یهابت 

رد سدـقم  دجـسم  نیا  لاح ، نیا  اـب  .مینک  داـی  مارحلادجـسم  زا  دـیاب  زاـغآ  رد  میرامـشرب ، ار  نیمز  يور  ياهدجـسم  نیرترب  رگا 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوـخ  ّرثؤـم  شقن  تسناوـت  یمن  ور ، نـیازا  .دوـب  نـالها  اـن  هطلـس  ریز  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نارود 
حور ياه  هیآ  هک  یـسک  .دش  یم  يریگولج  سدقم  ناکم  نیا  رد  ترـضح  نآ  نارای  ربمایپ و  ندرازگزامن  زا  .دنک  افیا  نوگانوگ 
همه نآ  اب  مارحلادجـسم  یتقو  .تفرگ  یم  رارق  متـش  برـض و  دروم  درک ، یم  توالت  اسر  گناب  اب  دجـسم  نیا  رد  ار  نآرق  شخب 
یم دروخرب  هنوگچ  اهدجسم  رگید  اب  هک  تسادیپ  لاح  دوش ، راچد  یتشونرس  نینچ  هب  نآ  لها  ِیلهاان  هیاس  رد  تمظع ، تسادق و 

(1) .دراد یگتسب  نآ  لها  هب  يدایز  هزادنا  ات  دجسم ، داسف  حالص و  سپ  .دوش 

تسا و هتفرگ  رارق  روج  ملظ و  نامکاح  هرطیـس  رد  یـصقألادجسم  دننام : مالـسا  ياهدجـسم  نیرترب  زا  یخرب  زین  ینونک  نامز  رد 
(2) .دنا هدنام  مورحم  نآ  راثآ  اه و  تکرب  زا  يدایز  دودح  ات  ناناملسم 

ریدـم .تفایرد  ار  نالهاان  ياه  یگژیو  ناوت  یم  ینـشور  هب  دـنراد ، ار  اهدجـسم  هرادا  یگتـسیاش  هک  یناسک  ياه  یگژیو  نایب  اـب 
نیا هک  تسا  یسک  دجسم  هتسیاش 

ص 287. ج 2 ، دجسم ، يامیس  - 1
ص 68. ج 1 ، دجسم ، يامیس  - 2
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، دهع هب  يافو  تقادص و  هقباس ، نسح  ییاناوت ، دّهعت ،)  ) يراد تناما  تلادـع ، قلخ ، نسُح  اوقت ، نامیا و  دـشاب : اراد  ار  اه  یگژیو 
(1) .ندوب ماگشیپ  ندوب و  نتورف  لداعتم و  ندوب ، شیدنارود  سفن ، رب  ّطلست 

، ناوتان دـهعت ، تناما و  رد  راک  تنایخ  قساف ، قلخدـب ، اوقت ، یب  يدارفا  دـننک ، یم  هرادا  ار  اهدجـسم  هک  یناسک  رگا  نایب ، نیا  اـب 
.دنشاب هتشاد  یپ  رد  ناوارف  یفنم  ياهدمآ  یپ  دنناوت  یم  دنشاب ، ...و  وگ  غورد  ای  هقباسءوس  ياراد 

ندرک عیاض  تمهت ، زا  دـنرادن و  یفاک  ياوقت  تیلوت ، رما  رد  ای  هک  دنتـسه  یناسک  اهدجـسم ، نـالهاان  رتشیب  يزورما ، هعماـج  رد 
ببـس یقالخادـب  لیلد  هب  ای  دـنرادن  ییابا  يزروّربکت  يأر و  دادبتـسا  ییوگروز ، تبیغ ، ییوگ ، غورد  لاملا ، تیب  مدرم و  قوقح 

تیب دجسم و  هجدوب  زا  يدایز  مجح  فرـص  اب  یتیریدم ، یناوتان  لیلد  هب  ای  دنوش و  یم  دجـسم  زا  ناناوج  زا  يرایـسب  ندش  هدنار 
اه و نوناک  نایلوتم  مدرم و  تسا  مزال  ور ، نیازا  .دـننز  یم  تسد  هدـیاف  مک  ای  هدـیاف  یب  دـمآراکان و  سب  ییاه  تیلاعف  هب  لاـملا 

.دنشاب هتشاد  تراظن  اهدجسم  ناریدم  نایلوتم و  رب  اهدجسم  روما  ياه  نامزاس 

يزاسدجسم رد  حیحصان  تباقر  يزرودسح و  زا  زیهرپ  . 3

، نارّـسفم یخرب  هدـیقع  رب  انب  یلو  تسا ، هدـشن  نایب  هئطوت  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  تداـسح  رارـض ، دجـسم  ياـه  هیآ  رد  هچرگا 
ینب  » هلیبق هب  تبـسن  نانآ  يزرو  تباقر  ّسح  ندـیزرو و  تداسح  داد ، یم  لیکـشت  ار  رارـض  دجـسم  نایناب  هزیگنا  زاغآ ، رد  هچنآ 

تداسح زاغآ ، رد  رارض ، لها  هزیگنا  تفگ  دیاب  نخس  نیا  ساسا  رب  .تشاد  رارق  نانآ  هّلحم  رد  ابق  دجسم  هک  دوب  فوع » نبورمع 
.دمآ دیدپ  اهنآ  رد  يرتدیلپ  بتارم  هب  ِفادها  نامز ، رذگ  اب  یلو  هدوب ،

رامش هب  نکمم  يرما  ناسنا  رد  دیلپ  ياه  هزیگنا  نتفای  توق  نتفرگ و  تّدش  ًاساسا 

تـشهبیدرا دـجاسم ، روما  هب  یگدیـسر  زکرم  یگنهرف  تنواـعم  نارهت ، دجـسم ، تیریدـم  ناـمزاس و  ییانـشآ ، يدـمحم  یلع  - 1
ص 177. چ 1 ، ، 1377

اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رون : www.Ghaemiyeh.comهناوتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13384/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:63

نیا رد  .دروآ  یم  یپ  رد  ار  يرت  موش  فادها  دـیدرت ، یب  دـشاب ، هارمه  تداسح  هزیگنا  اب  دجـسم  نتخاس  رگا  ور ، نیازا  .دور  یم 
رد يزرودسح  حیحص و  تباقر  هنوگ  نیا  هنافسأتم   (1) .دوش یم  نایامن  رتشیب  هچ  ره  حیحصان ، تباقر  يزرودسح و  دراوم ، هنوگ 

: دروخ یم  مشچ  هب  ینوگانوگ  ياه  لکش  هب  ام  هعماج  ياهدجسم 

دجسم نتخاس  رد  تباقر  فلا )

هقطنم کی  رد  دجسم  دنچ  نوگانوگ ، ياه  شـشوپ  رد  یتباقر و  ياه  هزیگنا  اب  دراوم  یخرب  رد  هک  دوش  یم  هدید  فسأت  لامک  اب 
نینچ .دوش  یم  هدید  رتشیب  ّتیعمج  مک  قطانم  اهاتـسور و  رد  راوگان  عضو  نیا  .دشاب  اهنآ  هب  يزاین  ًاعقاو  هکنآ  نودب  دوش ، یم  انب 

رد دجسم  هکنآ  لاح  دنمدرم ، ییادج  یگتسددنچ و  لماع  دوخ ، هکلب  دنتسین ، ناناملسم  یگتـسب  مه  هیام  اهنت  هن  هاگ  ییاهدجـسم 
هچنانچ نوگانوگ ، ياهدجسم  نتخاس  زا  دراد  اج  ور ، نیازا  .دشاب  اهنآ  یگتسب  مه  داعیم  اه و  لد  هدنهددنویپ  یتسیاب  هقطنم  کی 

ياهدجسم قنور  يدابآ و  رد  تسا ، هتسب  ًالومعم  اهنآ  ياهرد  هک  ییاهدجـسم  ندرک  انب  ياج  هب  میزیهرپب و  تسین ، اهنآ  هب  يزاین 
رضاح دجسم  کی  رد  یگمه  تشاد  راظتنا  هقطنم  رهـش و  کی  مدرم  زا  ناوت  یمن  هک  تفگ  دیاب  همه ، نیا  اب   (2) .میشوکب دوجوم 
دروم دیاب  هچنآ  سپ  .دنیامیپب  ار  يدایز  تفاسم  دنناوت  یمن  ...و ، يریپ  یناوتان ، لیلد  هب  دجسم ، نارادتسود  زا  يرایسب  اریز  دنوش ؛
هّجوت اب  هچنانچ  دننک و  یـسررب  ار  يا  هقطنم  طیارـش  یتباقر ، ياه  هزیگنا  زا  زیهرپ  اب  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  دجاسم  نایناب  هّجوت 
(3) .دنهد ماجنا  ار  هنادنسپادخ  لمع  نیا  دشاب ، دیدج  دجسم  يانب  هب  يزاین  هقطنم ، رد  نکاس  مدرم  ناکم و  نامز و  طیارش  هب 

ص 292. ج 1 ، دجسم ، يامیس  - 1

ص 293. ج 2 ، دجسم ، يامیس  - 2

ص 295. ج 2 ، دجسم ، يامیس  - 3
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دجسم نتخاس  زا  سپ  تسردان  ياه  تباقر  ب )

ياه تیلوئسم  ندروآ  تسد  هب  رد  تباقر  تسا ؛ هدش  هدید  تسردان  ییاه  تباقر  دجسم ، نتخاس  زا  سپ  یتح  دراوم ، يا  هراپ  رد 
باتک تیریدم  یگنهرف ، روما  تیریدم  دجسم ، یلام  تیریدم  نآ ، رد  تیوضع  انما ، تئیه  تسایر  دننام : دجسم  یئزج  ای  يدیلک 

، اهدجـسم یخرب  يانما  تئیه  سیئر  اضعا و  هنیمز  رد  هژیو  هب  .تسا  هارمه  تداسح  اب  دراوم  یخرب  رد  هک  هریغ  هناخراون و  هناخ و 
توعد زا  مرحم ، ههد  مایا  رد  یتح  اسب  هچ  دنا ، هتفای  هار  انما  تئیه  هب  تسردان ، تباقر  زا  هدافتـسا  اب  اوقت  یب  دارفا  هک  نیا  لیلد  هب 

ماما اب  يراگزاسان  دراوم ، یخرب  رد  .دننک  یم  مورحم  يونعم  تبهوم  نیا  زا  ار  مدرم  يریگولج و  ینید  ماکحا  نایب  يارب  یناحور 
دوجو زا  یشان  یگمه  تالکشم ، نیا  .دننک  درط  دجسم  زا  ار  تعامج  همئا  دنشوک  یم  نآ  اب  هک  تسا  يا  هویـش  دجـسم  تعامج 

، يزرو دسح  تباقر و  توهـش  ياضرا  ماقم و  ترهـش و  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهنت  هک  تسا  یناوتان  تقایل و  یب  اوقت ، یب  يدارفا 
.دنا هدش  دجسم  يانما  تئیه  وضع  يا  هنوگ  هب 

یمشچ مه  مشچ و  تباقر و  دننام : دوش ، یمن  دودحم  دجـسم  نالوئـسم  هب  هک  دراد  دوجو  زین  دراوم  نیا  زا  رت  یئزج  ییاه  تباقر 
تشپ رد  هژیو  هب  تعامج  زامن  لوا  فص  رد  نداتسیا  رد  تداسح  تباقر و  دجسم ، هب  يدقنریغ  يدقن و  ياه  کمک  تخادرپ  رد 

 . ...و وگدنلب  تشپ  رد  نآرق  اهاعد و  ندناوخ  رد  تباقر  ماما ، پچ  تسار و  تمس  ای  رس 

يورخا ياه  نایز  نییبت  ییوس و  زا  راثیا  یتسود و  مه  صالخا و  يورخا  جـیاتن  نایب  يزاس و  گنهرف  رد  اهنت  يرامیب  نیا  ناـمرد 
.دنراد یساسا  رایسب  یشقن  یهورگ  ياه  هناسر  تاعامج و  همئا  نایم ، نیا  رد  هک  تسا  رگید  يوس  زا  ّربکت  دسح ، هعمُس ، ایر ،
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بهذم دض  رب  بهذم  زا  هدافتسا  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راتفر  دنوادخ و  راتفگ  .تسا  خیرات  رسارس  رد  ناناملسم  همه  يارب  یسرد  رارـض ، دجـسم  ناتـساد 
زا دـنرگنب و  بناج  هب  قح  ياه  هرهچ  هب  اهنت  هک  دنـشاب  نیبرهاظ  ناـنچ  نآ  دـیابن  زگره  ناناملـسم  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینـشور  هب 

هرهچ سابل و  ره  رد  ناکم و  ره  رد  نامز ، ره  رد  ار  قفانم  قافن و  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ناملـسم  .دـننامب  ربخ  یب  یلـصا  فادـها 
هدیدپ بهذمدض ، رب  بهذم  زا  هدافتسا  .دشاب  دجسم  نآرق و  زا  يرادفرط  سابل  رد  بهذم و  نید و  هرهچ  رد  رگا  یتح  دسانـشب ،

ریسم هب  ار  مدرم  یبهذم  ياه  شیارگ  هار ، نیا  زا  ات  دننآرب  یعامتجا  ره  رد  ناقفانم ، نارگرامعتـسا و  تفگ  دیاب  .تسین  يروهظون 
، نآرق مالـسا و  هداعلا  قوف  ذوفن  نآ  اب  ربمایپ  نارود  رد  مه  نآ  هنیدم ، دـننام  یطیحم  رد  تسا  یهیدـب  .دـننک  تیادـه  ناشهاوخلد 

دننک هضرع  دنچیپب و  قح  سابل  رد  ار  لطاب  بهذم و  هفافل  رد  ار  یبهذم » ال   » دیاب هکلب  دوبن ، نکمم  مالسا ، دض  رب  راکشآ  هزرابم 
هنوـگ نیا  بـیرف  زگره  نیتـسار  ناملـسم  یلو  دـشوپب ، لـمع  ساـبل  اـهنآ  دـیلپ  ياـه  هشیدـنا  دـنوش و  بذـج  لد ، هداـس  مدرم  اـت 

، رگید ياه  هنیرق  یـسررب  اه و  همانرب  هنوگ  نیا  ناگدننادرگ  لماوع و  رد  ّتقد  اب  دیاب  ناناملـسم  .دروخ  دهاوخن  ار  اه  يزاسرهاظ 
.دننیبب يرهاظ  هرهچ  تشپ  ار  دارفا  ینطاب  هرهچ  دنربب و  یپ  اه  هشیدنا  نیا  یلصا  ّتیهام  هب 

رارق مالسا  نانمشد  هدافتـساءوس  دروم  اهراب  زین  رارـض  دجـسم  نایرج  زا  سپ  مالـسا ، خیرات  رد  بهذم  دض  رب  بهذم  زا  هدافتـسا 
اه و هزین  رب  اه  نآرق  نداد  رارق  اب  هیواـعم  يوس  زا  موش  تسایـس  نیا  ع )  ) یلع ترـضح  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  ناـنچ  تسا ، هتفرگ 

.دش هتفرگ  راک  هب  اهنآ  نتشارفارب 

یجراخ نانمشد  اب  گنج  ماگنه  یلخاد  نانمشد  زا  ندشن  لفاغ  . 5

ار نانآ  قافن )  ) هاگیاپ یمـسر ، روط  هب  ات  دـندرک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  كوبت  گنج  هناتـسآ  رد  ناقفانم 
هب هنیدم  رد  ار  ع )  ) یلع ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلو  دنک ، ییاشگزاب 
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(1) .درک دوبان  ار  رارض  دجسم  تشگزاب ، زا  سپ  درامگ و  دوخ  ياج 

ناگرزب رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زامن  زا  هدافتسا  ءوس  . 6

(2) ناگرزب رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زامن  زا  هدافتسا  ءوس  . 6

دییأـت زا  هدافتـسا  دـننک ، يرادرب  هرهب  نآ  زا  دندیــشوک  یم  خـیرات  لوـط  رد  مالــسا  نانمــشد  ناـقفانم و  هـک  ییاـهرازبا  زا  یکی 
ربمایپ راب  کی  یتح  رگا  هک  دنتسناد  یم  ناقفانم  رارـض ، دجـسم  ناتـساد  رد  .تسا  هدوب  دوخ  لامعا  هیجوت  يارب  ینید  ناسانـشرس 

هدش و دییأت  يدجـسم  ناناملـسم ، همه  رظن  رد  دجـسم  نآ  درازگب ، زامن  نآ  رد  دـیایب و  اهنآ  دجـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هتفر ار  مالسا  يزادنارب  ياه  هشقن  هدمآ ، تسد  هب  سدقت  ششوپ  رد  تسناوت  دنهاوخ  نآ  لابند  هب  تفر و  دهاوخ  رامش  هب  سّدقم 

تفرگ و اهنآ  زا  یتحار  هب  ار  تصرف  نیا  دوب ، هنامیکح  شراتفگ  راتفر و  همه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دننک  ارجا  هتفر 
.دوش لاعف  قافن  دجسم  نیا  دادن  هزاجا 

مشچ رد  هدش ، هک  یتروص  ره  هب  دنهاوخ  یم  دنتـسه و  یمومع  راکفا  بیرف  یپ  رد  هک  یناسک  هنافـسأتم  زین  ام  يزورما  هعماج  رد 
یبالقنا زوس و  لد  نالوئسم  عجارم و  املع و  اب  یعون ، هب  ار  دوخ  دنشوک  یم  دننک ، داجیا  یسّدقت  ای  ترهش  دوخ  يارب  مدرم  لد  و 

، اه تیعقاو  هب  هجوت  نودب  يونعم ، یملع و  ياه  تیـصخش  رگید  ماظن و  نالوئـسم  تسا  مزال  ور ، نیازا  .دنهد  ناشن  طبترم  روشک 
یم رت  یئزج  یهاگن  رد  .دنـشاب  هتـشاد  یفاک  ياوقت  دهعت و  صّـصخت ، قح ، هب  هک  یناسک  رگم  دننکن ، شیاتـس  ای  دـییأت  ار  یـسک 

، هقطنم هاگساپ  دجسم ، يانما  تئیه  تعامج و  ماما  هّلحم ، کی  دمتعم  دارفا  .درک  هیصوت  زین  رگید  ياهرـشق  هب  ار  تبقارم  نیا  ناوت 
زا کی  ره  اریز  دنشاب ؛ هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  همه  همه و  ...و ، سلجم  ناگدنیامن  رهـش ، ياروش  ياضعا  رادنامرف ، رادرهش ،

، دنراد هعماج  رد  هک  یتیلوبقم  ذوفن و  هب  انب  اهرشق  نیا 

یکدنا اب  . 134 صص 129 _  ج 5 ، چ 5 ، ، 1378 نآرق ، زا  ییاه  سرد  یگنهرف ، زکرم  رشن  نارهت ، رون ، ریـسفت  یتئارق ، نسحم  - 1
شنیزگ

یکدنا اب  . 134 صص 129 _  ج 5 ، چ 5 ، ، 1378 نآرق ، زا  ییاه  سرد  یگنهرف ، زکرم  رشن  نارهت ، رون ، ریـسفت  یتئارق ، نسحم  - 2
شنیزگ
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.دنروآ مهارف  ار  یناسک  دییأت  ترهش و  ياه  هنیمز  دنناوت  یم 

ناناملسم یگچراپکی  نتسکش  يراب  نایز  . 7

ناوت یم  ببـس ، نیمه  هب  .تسا  هدش  هدروآ  رفک  فیدر  رد  یمالـسا  هعماج  نانمؤم  ییادز  تدحو  ینکفا و  هقرفت  هفیرـش ، هیآ  رد 
کچوک رثا  رب  مه  زا  نآ  يازجا  ندش  ادج  یگتسسگ و  تروص  رد  نامتخاس  هک  هنوگ  نامه  .درب  یپ  نآ  ندوب  راب  نایز  نازیم  هب 

بیسآ رایسب  نانمؤم ، نایم  هقرفت  یگتسددنچ و  رثا  رب  زین  یمالـسا  هعماج  رد  دش ، دهاوخ  لیدبت  يا  هناریو  هب  ینافوت ، ای  هزرل  نیرت 
حیحـص یناسر  عالطا  يزاس و  گنهرف  اب  تسا  يرورـض  نیاربانب ، .تشاد  دهاوخن  تبالـص  يراوتـسا و  زگره  دوب و  دهاوخ  ریذپ 
لـضعم نینچ  ندـمآ  شیپ  زا  دـننک ، یم  مهارف  یمالـسا  ماـظن  رد  ار  هـقرفت  بابـسا  هتـساوخان ، اـی  هتـساوخ  هـک  یناـسک  هـب  تبـسن 

.دوش يریگولج  یکانرطخ 

(1) ناقفانم هویش  غورد ، دنگوس  . 8

قدص و مان  هب  یعاتم  ناشدوجو ، رد  هک  یناسک  .تسا  هتشادرب  هدرپ  ناقفانم  یگشیمه  ياه  تلـصخ  زا  یکی  زا  هیآ ، زا  شخب  نیا 
ترـضح ناتـساد  رد  .دـنوش  یم  غورد  ياهدـنگوس  ِناماد  هب  تسد  بطاخم ، نتفیرف  هصیقن و  نیا  ندـناشوپ  يارب  دـنرادن ، یتسار 

، بناـج هب  قح  يا  هرهچ  اـب  دوخ ، نداد  هولج  قداـص  يارب  دـندمآ ، ع)  ) بوـقعی ترـضح  دزن  فـسوی  ناردارب  یتـقو  ع )  ) فـسوی
بیرف ییورود و  قاـفن و  هیحور  هک  سک  ره  هکلب  تسین ، یخیراـت  دراوـم  رد  اـهنت  تلـصخ  نیا  .دـندرک  داـی  غورد  ییاهدـنگوس 

کچوک زیچ  ره  يارب  هک  یناسک  دنگوس  قدص  رد  دیاب  ور ، نیازا  .تفای  دهاوخ  دوخ  رد  ار  یتلصخ  نینچ  دریگب ، دوخ  هب  يراک 
.درک لمأت  تسا ، هدش  لیدبت  نانآ  یگشیمه  هویش  هب  لمع  نیا  دننک و  یم  دای  ناوارف  ياهدنگوس  یگرزب  و 

.َّنفلحیل - 1
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(1) نمشد بناج  هب  قح  تاغیلبت  . 9

رد دیاب  ع )  ) نیموصعم هدومرف  هب  انب  هکلب  دوش ، هجوت  اهنآ  تاغیلبت  قرب  قرز و  اهاعّدا و  دارفا ، ناونع »  » هب دـیابن  قح  ییاسانـش  رد 
قح و لها  دـنک ، یم  يوریپ  نآ  زا  هک  ار  سک  ره  هاگ  نآ  .میـسانشب  مالـسا  ياهروتـسد  هب  هجوت  اـب  ار  قح  تسخن  يا ، هلئـسم  ره 

.مینادب وگ  غورد  لطاب و  لها  دنک ، یم  لمع  نآ  فالخ  هک  ار  سک  ره  قداص و 

(2) دجسم ناونع  اب  مالسا ، رد  ندز  ررض  ندوب  عونمم  . 10

، دوش یم  ناریو  هتـسب و  درواین ، راب  هب  يزیچ  نایز  زج  يا  هقطنم  رد  تسا ، ینید  یناسر  عـالطا  هناـسر  نیرت  لاـعف  هک  دجـسم  رگا 
یناسر عالطا  ياه  هاگیاج  نیرتالاب  ات  هتفرگ  ینید  غّلبم  ّفلؤم و  کی  زا  .تسا  نشور  ینید  ناسر  عالطا  ياـه  هناـسر  رگید  عضو 

، تسد نیا  زا  يروما  ینید و  یفاک  صصخت  نتشاد  روآ ، نایز  لماوع  زا  زیهرپ  غیلبت ، رد  تفارظ  یمالسا ، حیحص  رایعم  رگا  ینید ،
.درک لیطعت  ای  يزاسزاب  ار  هناسر  نآ  یتسیاب  دوشن ، تیاعر  غیلبت  رما  رد 

(3) مالسا نافلاخم  دجسم  رد  زامن  هماقا  زا  زیهرپ  . 11

رد ای  هداهن  انب  ار  نآ  مالـسا  نافلاخم  هک  یهاگیاپ  عمتجم و  لحم ، ره  رد  هک  تفرگ  هجیتن  هیآ  نیا  زا  ناوت  یم  رت  قیقد  یهاـگن  اـب 
هودنلاراد دننام : یناکم  ای  رارـض ، دننام  يدجـسم  تسا  نکمم  عمتجم ، لحم و  نیا  .درک  ادیپ  روضح  دیابن  دـنیآ ، یم  مه  درگ  نآ 

طاقن یخرب  رد  شیب  مک و  اه  هسلج  نیا  هزورما ، .دـشاب  ناقفانم  لطاب  ياه  هشیدـنا  دربشیپ  يارب  ییامهدرگ  ای  شیامه ، هسلج ، اـی 
جیورت ینارنخس و  يارب  لاحلا  مولعم  يدارفا  نآ ، رد  هک  دوش  یم  اپرب  یـصوصخ  ای  یمومع  روط  هب  راب  کی  تقو  دنچ  ره  روشک ،

نیا رد  زین  هاگآان  ناناوج  یخرب  هنافسأتم  دنبای و  یم  روضح  دوخ  یمالساریغ  راکفا 

.ینسحلا ّالا  اندرأ  ْنإ  - 1
.134 صص 129 _  رون ، ریسفت  - 2

.ًادبا هیف  ْمُقَت  ال  - 3
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.دننک یم  تکرش  اه  هسلج 

(1) تسایس زا  تدابع  يریذپان  ییادج  . 12

درواتـسد دـمآ و  یپ  اریز  تسا ؛ مهدزاـی  سرد  يارب  تلع  نییبـت  یعون  هب  سرد ، نیا  .درک  تیوقت  ار  یلطاـب  دـیابن  زاـمن  اـب  یتـح 
.مالسا نافلاخم  يارب  یمرگرازاب  یعون  هب  دییأت و  تیوقت ، زا  تسا  ترابع  هک  دنک  یم  نایب  ار  مالـسا  نانمـشد  عامتجا  رد  روضح 

یب نانآ  ياه  شالت  یهاتوک ، تّدم  رد  دنوشن ، رضاح  نانآ  ياه  ییآ  مهدرگ  رد  یمالسا  هعماج  مدرم  نانمؤم و  زا  کی  چیه  رگا 
.دوش یم  ور  هبور  مدرم  یهجوت  یب  یقنور و  یب  اب  نانآ  يوس  زا  یعمجت  هنوگره  دنام و  یم  هجیتن 

(2) رارض دجسم  هب  ندشن  دراو  رد  ربمایپ  زا  ناناملسم  يریذپوگلا  . 13

يدامتعا ببـس  هب  دنرگن و  یم  هعماج  ناگرزب  راتفر  هب  اه ، تکرح  اه و  باختنا  زا  يرایـسب  رد  مدرم  یمالـسا ، هعماج  ربهر  زج  هب 
.تسا ساسح  رایسب  تیناحور  هلیلج  هلسلس  شقن  نایم ، نیا  رد  .دننک  یم  لمع  اهنآ  دننام  دنراد ، نانآ  هب  تبسن  هک 

(3) تسا لامک  کی  دوخ ، لامک ، یکاپ و  هب  هقالع  . 14

، تسا هدـش  هدوتـس  مالـسا  نید  رد  لامکاب  كاپ و  ياه  ناسنا  نتـشاد  تسود  نآ ، وریپ  لامک و  یکاپ و  نتـشاد  تسود  هک  نانچ 
هدـش شهوکن  راک ، هانگ  كاپان و  ياه  ناسنا  هب  تبـسن  یناـبز  اـی  یبلق  تبحم  زاربا  نآ ، یپ  رد  هاـنگ و  یکاـپان و  نتـشاد  تسود 

صیخـشت لباق  دب  ياه  ناسنا  اه و  يدـب  زا  صخـشم  روط  هب  کین  ياه  ناسنا  اه و  یکین  زا  يرایـسب  هک  يزورما  هعماج  رد  .تسا 
هقالع رد  مالسا  گنهرف  تسا  هتسیاش  تسا ،

.ًادبا هیف  مقت  ال  - 1
.ادبا هیف  مقت  ال  تسا : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هیآ  باطخ  - 2

.اورهطتی نأ  نّوبحی  - 3
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.دوش جیورت  هعماج  رد  اهدب ، يدب و  هب  یتبحم  یب  كاپ و  ياه  ناسنا  اه و  یبوخ  هب  نتشاد 

اه يدیلپ  زا  یکاپ  هنیمز  دجسم ، . 15

، دوشن هدنسب  تسا ، ینید  ياه  مسارم  ماجنا  هک  دجسم  يرهاظ  درکلمع  هب  اهنت  یهورگ ، ياه  هناسر  رد  دجسم  غیلبت  رد  تسا  مزال 
.دوش هجوت  رتشیب  تسا ، ناج  حور و  نتسارآ  هکنآ  يونعم  ینطاب و  شقن  هب  هکلب 

(1) دننک یم  دمآ  تفر و  اجنآ  هب  هک  تسا  يدارفا  هب  هتسب  اه ، ناکم  شزرا  . 16

سرد نیا  هفیرش  هیآ  نیا  زا  ناوت  یم  یلک  هاگن  کی  رد  .نآ  ياه  هتسدلگ  دبنگ و  هن  تسا ، نآ  نارازگزامن  هب  دجسم  کی  شزرا 
ینورد ياوتحم  زغم و  هکلب  دشاب ، باختنا  كالم  يرهاظ ، ياه  ییابیز  دـیابن  اه ، ناکم  دارفا و  هب  ندروآ  يور  رد  هک  تخومآ  ار 

.دریگ رارق  شنیزگ  رایعم  یتسیاب 

(2) .دنیادخ بوبحم  ناکاپ ، . 17

(3) .دنکفا یم  خزود  رعق  هب  ار  دوخ  نایناب  دجسم ، یهاگ  . 18

.دوب دهاوخ  دنک ، يزیر  یپ  مالسا  فلاخم  ار  ییانب  هک  یسک  ره  راظتنا  رد  تسا و  گرزب  يادخ  يوس  زا  يا  هدعو  نیا 

.اورهطتی نا  نّوبحی  لاجر  هیف  هیف ، موقت  نا  قحا  ...ٌدجسمل  - 1
.نیرهطتملا ّبحی  - 2

.مّنهَج ِران  ِیف  ِهب  َراْهناَف  - 3
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(1) .تسا داب  رب  لطاب  داینب  . 19

(2) .تسا يراک  متس  مدرم ، ینید  ياهرواب  یبهذم و  زکارم  زا  هدافتسا  ءوس  . 20

(3) .تسا دیدرت  اب  هارمه  تسس و  ناقفانم ، يداقتعا  ياه  ناینب  . 21

ارف قفانم  گرم  ات  تسا ، راگدـنام  نانچمه  هدـناود ، هشیر  اه  لد  رد  هک  قاـفن  راـثآ  یلو  دوش ، نک  هشیر  قاـفن  ياـنب  دـنچره  . 22
(4) .دسر

(5) .دنراد هاگیاپ  تالیکشت و  ناقفانم ، . 23

(6) .درادن شمارآ  قفانم ، . 24

(7) .تسا هاگآ  رارض  دجسم  تخاس  رد  ناقفانم  هزیگنا  زا  دنوادخ  . 25

.ٍراه ٍفُرُج  افَش  یلَع  هَنایُنب  - 1
.نیملاظلا - 2
.ًهبیراونب - 3

.مُهبوُلق َعَطْقَت  ْنَأ  ّالإ  - 4
.اْوََنب يذلا  مهناینب  - 5

.مهبولق یف  ًهبیر  - 6
.میکح مکیلع  هّللا  و  - 7
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یسراف بدا  هدیزگ  مهن : لصف 

هراشا

یسراف بدا  هدیزگ  مهن : لصف 

اه لصف  ریز 

یبدا نوتم 

رعش

یبدا نوتم 

هراشا

یبدا نوتم 

اه لصف  ریز 

اوقت ندعم  ابق ، دجسم 

يرجه خیرات  رد  دجسم  نیلوا 

اوقت ندعم  ابق ، دجسم 

اوقت ندعم  ابق ، دجسم 

هچوک سپ  هچوک  شتوعد ، نینط  ياقیسوم  هدرک و  دوخ  يادیش  ار  نایّکم  ياه  لد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  نیمادّمحم  توعد  يادن 
ار شیوخ  نهک  تنطلس  ياه  هیاپ  هک  نانآ  .تسا  هدییارگ  يدرز  هب  نایّکم ، رب  نالد  هیـس  يابیزان  هطلـس  هتفرگربرد و  ار  هّکم  ياه 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسا  ناینب  دنزادنارد و  یحرط  دوخ  لایخ  هب  دیاش  ات  دنیآ  یم  مهدرگ  دننیب ، یم  یـشاپورف  لاح  رد 
! بآ رب  ياه  شقن  یهز  هدوهیب و  نانخس  یهز  یلو  دشاپ ، یم  مه  زا  ربمایپ  لتق  هشقن  بیوصت  اب  ناشعامتجا  ماجنارس ، .دنزادنارب 

دصق هب  يدمرس ، ترـضح  رما  هب  ربمایپ  .دیـشخرد  قح  تایآ  تفرگ و  ندیراب  یحو  ناراب  .دمآ  ربمایپ  يرای  هب  دوخ ، هّکم ، يادخ 
باوخ رد  هشیپ  متس  ناتریسدب  ات  داهن  یم  شیوخ  رتسب  رد  تسیاب  یم  ار  یـسک  ترجه ، زا  شیپ  .درک  نیز  ترجه  بکرم  هنیدم ،

، دـمآ نایم  هب  وا  زا  نخـس  هاگره  هک  دـبا  ات  ِدرم  یلع ! يرآ ، .دـیبات  یمنرب  ار  هسامح  نیا  ع )  ) یلع زج  سک  چـیه  .دـنمارایب  بیرف 
یهلا یحو  رگید  راب  یبن ، رتسب  رد  یصو  ندیباوخ  اب  .دنزیر  یم  هدجس  ناشن  هب  اه  هخاش  زا  اه  گرب  دنتفا و  یم  عوکر  هب  ناتخرد 
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.درک میدقت  ربمایپ  هب  هسامح  نیا  رد  ار  قح  ترضح  شیاتس  نیمأ ، لیئربج  دمآ و  دورف 

جـنر و اب  هتخیمآ  يرگید  زا  سپ  یکی  دیـشروخ  عولط  بورغ و  .تفگ  كرت  هنابـش  ار  هکم  داـهن و  ترجه  ریـسم  رد  مدـق  ربماـیپ 
ییاتسور ابق _  .دش  یم  يرپس  یتخس 
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نوریب دوخ  هناشاک  زا  زور  ره  تریـس ، كاپ  ناییابق  .دنرب  یم  رـس  هب  راظتنا  رد  ربمایپ ، ِهار  هب  مشچ  نآ ، لها  و  هنیدم _  کیدزن  رد 
یم زاب  دولآرابغ  يا  هرهچ  اب  ماجنارـس  دـننک و  یم  هلماعم  ربمایپ  مودـق  راـظتنا  ياـهب  هب  اـه  تعاـس  ار  باـتفآ  شزوس  دـنیآ و  یم 
هتفر .دوش  یمن  رارکت  سأی  دنب  عیجرت  رگید  ربمایپ ، ندمآ  زور  زورما ، یلو  تسا ، هدش  نانآ  زور  ره  هشیپ  دتـس ، داد و  نیا  .دندرگ 

.دشک یم  شوغآ  رد  ار  ابق  هدکهد  یلاها  مارآ ، مارآ  توبن  رون  دیآ و  یم  نوریب  ابق  قفا  زا  ّتیمتاخ  دیشروخ  هتفر 

روش و ناجیه  تسویپ و  مدرم  فعـش  يداش و  نینط  هب  وا  دایرف  .درک  داـیرف  ار  هماجدیفـس  ینادرم  ندـمآ  يدـنلب ، يـالاب  زا  يدرف 
، نایشرع ناما  تمـصع ، درم  ياه  ماگ  هک  تسا  نامداش  ابق  كاخ  .دیآ  یم  ادخ  ربمایپ  يرآ ، .تفرگرب  رد  ار  نارظتنم  همه  روعش ،

یمن اپ  زا  رس  ابق  لها  .دنک  یم  دایرف  ار  قح  عولط  دشک و  یم  شوغآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  نایملاع ، تمحر 
نینط رورـس ، رون و  سنج  زا  ییاه  هژاو  اب  دـنیاشگ و  یم  ییارـس  هدیـصق  هب  بل  ربمایپ ، ياه  ماگ  داـب » كراـبم   » هب ناـنآ  .دنـسانش 

، شا یتمالـس  رـس  هب  دننک و  یم  عوضخ  عضاوت و  شهاگمدق  هب  .دنیوگ  یم  دمآ » شوخ   » ار ناشدارم  ندمآ  دننکارپ و  یم  يداش 
.دود راظتنا ، دنپسا 

لادـم ماجنارـس  .دـهد  ینابزیم  راختفا  وا  هب  ربماـیپ  هک  درک  یم  تساوخرد  ساـمتلا  هب  سک  ره  .دـندش  اـبق  دراو  شناراـی  ربماـیپ و 
، دوب ابق  رد  هک  یتّدـم  رد  ربمایپ  .درک  تفایرد  تشاد _  اوقت  زا  ینارون  یبلق  هک  ییاـنیبان  درم  مدِـه _  نب  موثلک  ار  ربماـیپ  یناـبزیم 
، ناملـس یلع ، نوچ  يدارفا  شنارگراک ، لیئربج ؛ يوس  زا  اوقت  ندعم  نیا  ینامتخاس  هشقن  .درک  يزیر  یپ  اوقت  هدولاش  رب  ار  یناینب 

یهلا تیاضر  هب  ندیـسر  اهنت  نآ ، نتخاس  فدـه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صخـش  نآ ، رامعم  رـسای ؛ نب  رامع  دادـقم و 
ره ربمایپ  .درک  یمن  يراـک  مک  شماـقم  نأـش و  تهج  هب  هجو  چـیه  هب  ...و .  درب  یم  گنـس  درک  یم  راـک  هیقب  دـننام  ربماـیپ  .دوب 
یم دّبعت  عضاوت و  زا  يرـصق  داهن ، یم  انب  رد  هک  یگنـس  ره  درک و  یم  ناریو  ار  رورغ  ربکت و  زا  یخاک  تشاد ، یمرب  هک  یخولک 

هکلب ات  دیرفآ 
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ياتسور .دیسر  ماجنا  هب  اوقت  يانب  .دننز  یبیهن  شیوخ  نورد  ناطیش  هب  دنرب و  ورف  تربع  نابیرگ  رد  رـس  اجنآ ، رد  رـضاح  ناقفانم 
، هبال هب  هاگ  نآ  .دنتخاس  نآ  زا  ریغ  يدجـسم  دـندیباتنرب و  ار  شنیرفآ  نیا  نایور ، ود  .تشاد  اوقت  بقل  اب  يدجـسم  زور  نآ  زا  ابق 
رد ماگ  ناسحا ، زا  .میا  هتخاس  ترورـض  ناراب و  زور  يارب  يدجـسم  ربمایپ ! يا  دندز : وناز  وا  دزن  رتشا  وچمه  دـندمآ و  ربمایپ  دزن 

« رارـض  » ار دجـسم  نآ  ربمایپ  درک و  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  موش  هشقن  دـش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  یلو  رازگب ، زامن  نآ  رد  ِهن و  نآ 
(1) .داد روتسد  نآ  یناریو  هب  دیمان و 

يرجه خیرات  رد  دجسم  نیلوا 

يرجه خیرات  رد  دجسم  نیلوا 

.دناوخ یم  ارف  قلطم  قح  لباقم  رد  شنرک  هب  ار  مدرم  دیحوت ، هناخ  قشع و  هنذأم  زا  ربکا » هّللا   » يادص

.دنک یم  توعد  اه  لطاب  اه و  متس  همه  لباقم  رد  مایق  هب  ار  اه  ناسنا  تسایس ، هاگیاپ  مدرم و  هناخ  يادنلب  زا  دیحوت  دایرف 

.دناوخ یم  يرورپدرخ  یهوژپ و  شناد  هب  ار  دارفا  شناد ، درخ و  هاگیاج  زارف  زا  ملاع  ملع و  ناوخارف  يادن 

ادز و قاـفن  از و  ّتبحم  ياـه  تسـشن  نیرفآ و  تدـحو  فوفـص  هب  ار  ناـگمه  مدرم ، عاـمتجا  تیعمج و  زکرم  زا  تـّبحم  هـمزمز 
.دبلط یم  ّتبحم  قشع و  افص و  رکذ و  دای و  ياه  ییآ  مهدرگ 

یهوژپ و شناد  موادت  قلخ و  اب  ناشطابترا  قح ، اب  مدرم  هطبار  هب  یمالسا  هعماج  دبلاک  رد  شپترپ  یبلق  نانوچ  دجـسم  ناس ، نیدب 
هـشیر دجـسم  رد  يا ، هنوگ  هب  مالـسا  یخیرات  مهم  ثداوح  .دشخب  یم  ناماس  تبحم  تدحو و  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  يرورپدرخ و 

هب دجسم  رد  ای  هتفای  شرورپ  هدیلاب و  دجسم  رد  ای  هدش  زاغآ  دجسم  زا  ای  دراد 

.هدنراگن - 1
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ياـه یگژیو  ناـیب  اهدجـسم ، يراـگن  خـیرات  ور ، نیازا  .تسا  هدوـمیپ  دجـسم  رد  ار  لـحارم  نیا  هـمه  هاـگ ، تـسا و  هتـسشن  رمث 
، یسایس يدابع ، هنیـشیپ  يرگنزاب  هکلب  دیآ ، یمن  رامـش  هب  اهربق  گنـس  یناوخزاب  تسین و  حور  یب  شوماخ و  درـس و  ینامتخاس 

.اهزاس هثداح  اه و  هثداح  اهراعش و  اهروعش و  اهروش و  اه و  هسامح  همه  ندرک  هدنز  تسا و  تما  کی  یعامتجا  یگنهرف و 

هژیو هب  هظحل  ره  دیاس و  یم  يدروجال  نامسآ  رب  رـس  ابق »  » دجـسم ياه  هتـسدلگ  ياسر  ابیز و  تماق  هنیدم ، رهـش  رانک  رد  نونکا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رطع  دای و  دنبای و  یم  روضح  نآ  رد  هک  تسا  یقـشاع  ناملـسم  نارازه  ياریذـپ  جـح ، مایا  رد 

رامعم نیما ؛ لیئربج  دجـسم ، نیا  سدنهم  .تسا  هدش  هتخاس  مالـسا  يرجه ) خیرات   ) رد هک  تسا  يدجـسم  نیلوا  ابق ، .دـنیوج  یم 
(1) .دنا هدوب  دادقم  ناملس و  ع ،)  ) یلع نوچ  يدارفا  نآ ، نارگراک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  نآ ،

رعش

هراشا

رعش

اه لصف  ریز 

ابق رادید 

ناقفانم تسد  هب  رارض  دجسم  تخاس  ناتساد 

ابق رادید 

ابق رادید 

ابحرم ادخ ، هار  رضخ  يا 

ابق زور  هبنش ، دش  هک  زیخ 

لیم ود  بیرق  تسه  ابق  هب  ات 

لیلد یب  شهر  درک  ناوتن  یط 

یپ یپ ز  همه  تسا  لخن  هب  لخن 

ین هشیب  رد  وچ  هدروآ  رس  هب  رس 
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ناوسیگ َرب  هب  هدنکفا  رمث  زا 

تشک عرز و  همه  لخن ، ره  ِهَت  رد 

تشهب نیمز  کشر  دوشن  نوچ 

رگد ناکم  هصرع  نیا  رد  تسه 

رشبلا ریخ  هقان  هگباوخ 

لگ وچ  یّمسم  تسا  سیرا  رئب 

لُسُر متخ  متاخ  وا  رد  تسه 

دوبک خرچ  هک  تساقرز  همشچ 

دوجس رد  وا  ِهر  ِشیپ  هدمآ 

اُبق عیفر  رصق  تفص ، رد 

ابَق ناج  نهریپ و  ملد  هدرک 

تایح بآ  زک  تسا  لوسر  رئب 

تارف يوج  وچ  هداتسا  بل  هب  بل 

اُبق قوش  ياج ز  دص  هب  هبعک 

ابَق تّزع  نهاریپ  هتخاس 

مایق لفاون  رهب  تّرک  تشه 

مارخ دجسم  يوس  هر  زا  یسر  نوچ 

لوزن اجنآ  دنک  هبنش  هب  هک  ره 

(1) لوسر لوق  هب  دروآ  رب  هرمع 
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ناقفانم تسد  هب  رارض  دجسم  تخاس  ناتساد 

ناقفانم تسد  هب  رارض  دجسم  تخاس  ناتساد 

يور ژک  ردنا  رگید  لاثم  کی 

يونشب نآرق  لقن  زا  را  دیاش 

قاط تفج و  رد  ییزاب  ژک  نینچ  نیا 

قافن لها  دنتخاب  یم  یبن  اب 

يدمحا نید  ّزع  يارب  زک 

يدَتُرم نآ  دوب  میزاس و  يدجسم 

دنتخاب یم  ییزاب  ژک  نینچ  نیا 

دنتخاس وا  دجسم  زج  يدجسم 

هتسارآ شا ، هُّبق  شرف و  فقس و 

هتساوخ تعامج ، قیرفت  کیل 

دندمآ هبال  هب  ربمغیپ  دزن 

دندز وناز  وا  شیپ  رتشا  وچمه 

ینسُحم يارب  قح  لوسر  ياک 

ینک هجنر  مدق  دجسم  نآ  يوس 

وت مادقا  زا  ددرگ  كرابم  ات 

وت مان  اداب  هزات  تمایق  ات 

ربا زور  تسا و  لِگ  زور  دجسم 
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رقف زور  ترورض ، زور  دجسم 
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ام کیل  يرآ ، هک  ربمغیپ  تفگ 

ازَغ ِمزع  رب  میهار و  ِرس  رب 

ناهگ نآ  مدرگ ، زاب  نوچ  رفس  نیز 

ناور مدرگ  ناور  دجسم  نآ  ِيوس 

تخات وزغ  يوس  هب  تفگ و  ناشعفد 

تخابب يدرن  اغد  زا  نایاغد  اب 

دندمآ زاب  ازغ ، زا  دمایب  نوچ 

دندز یضام  هدعو  ردنا  گنچ 

ادخ زاوآ  هک  ربمغیپ  تفگ 

ادص نوچمه  نم  شوگ  رد  دسر  یم 

قح داهنب  امش  شوگ  رب  رهُم 

قَبَس دران  ادخ  ِزاوآ  هب  ات 

مدیآ یم  قح  ِزاوآ  حیرص  کن 

مدیالاپ یم  درُد  زا  فاص  وچمه 

تخرد يوس  زا  یسوم  هک  نانچمه 

تخب دوعسم  ياک  دینشب  قح  گناب 

_د ینش یم  هّللا  انا  ّینا  _ت  خرد زا 

دیدپ دمآ  یم  راونا  مالک  اب 

دوبن دجسم  نآ ، هک  دمآ  دیدپ  نوچ 
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دوهج ماد  ُدب و  تلیح  هناخ 

دننَک رب  ار  ناک  دومرف  یبن  سپ 
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دننک رتسکاخ  كاشاخ و  هحرَطم 

دوب بلق  دجسم ، وچ  دجسم  ِبحاص 

دوج تسین  يزیر  ماد  رب  اه  هناد 

تسابُر یهام  وت  تسش  ردناک  تشوگ 

تساخس هن  ششخب ، ین  همقل ، نانچ  نآ 

دامَج ُدب  ناک  ابق  لها  دجسم 

دادن شهار  ُدبَن ، وا  ِوفُک  هچنآ 

تفرن یفیح  نینچ  نیا  تادامج  رد 

تفَن داد ، ریما  وفکان ، نآ  رد  دز 

تساه لصا  لصا  هک  ار  قیاقح  سپ 

تساه لصف  اه و  قرف  اجنآ  هک  ناد 

دوب وا  تایح  نوچ  شتایح  هن 

دوب وا  تامم  نوچ  شتامم  هن 

نادم وا  ِروگ  وچ  زگره  وا  ِروگ 

؟ ناهج نآ  ِقرف  ِلاح  میوگ  هچ  دوخ 

راک ِدرم  يا  دوخ  راک  نز  کَحَم  رب 

رارض لها  ِدجسم  يزاسن  ات 

يدز رَخسَت  نانُک  ْدجسم  نآ  رد  سب 

(1) يُدب ناشیز  دوخ  وت ، يدرک  رظن  نوچ 
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یلک ياهداهنشیپ  نازاس  همانرب  اب  هارمه  مهد : لصف 

هراشا

یلک ياهداهنشیپ  نازاس  همانرب  اب  هارمه  مهد : لصف 

اه لصف  ریز 

هناسر رد  دجسم  عوضوم  هب  هجوت  نازیم  . 1

امیس ادص و  درکلمع  یسررب  دقن و  . 2

هناسر رد  دجسم  تیوقت  ياه  تسایس  . 3

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

هناسر رد  دجسم  عوضوم  هب  هجوت  نازیم  . 1

هناسر رد  دجسم  عوضوم  هب  هجوت  نازیم  . 1

یم يرورـض  يرایـسب  هناسر  يوس  زا  نآ ، هب  شیپ  زا  شیب  هجوت  تسا ، ینید  هناـسر  نیرت  لاـعف  نیرت و  مهم  دجـسم ، هک  اـجنآ  زا 
هک تسا  هدوب  یـسدقم  هاگیاج  هکلب  تسا ، هدوبن  تدابع  ندرازگزامن و  يارب  یلحم  اهنت  نونکات ، مالـسا  ردـص  زا  دجـسم  .دـیامن 

هتـشاد و نارازگزامن  رب  یگداوناخ  یتح  یعامتجا و  يداصتقا ، یـسایس ، یگنهرف ، یـشزومآ ، یتیبرت ، ياـه  هنیمز  رد  یتاـیح  يرثا 
.دراد

زاـمن يرازگرب  دـهاش  دجـسم ، رد  رازگزاـمن  صخـش  اریز  دوش ؛ یمن  هصـالخ  دودـحم  دروم  دـنچ  رد  اـهنت  دجـسم ، یتیبرت  راـثآ 
تیبرت یعون  میقتـسمریغ ، یلکـش  هب  هک  تسا  هریغ  هظعوم و  سلجم  نآرق و  توالت  تاجانم ، لسوت و  اعد و  ياه  هسلج  تعامج ،

هب دّیقت  هب  هتفر  هتفر  دنک و  یم  ادیپ  هقالع  روما  نیا  هب  هاگآدوخان ، مسارم ، نیا  ندید  اب  رازگزامن  صخش  .دور  یم  رامش  هب  یلمع 
.دنک یم  افیا  ار  هقالع  نیا  هدنهد  موادت  هدننکدیلوت و  شقن  دجسم ، تسادق  نایم ، نیا  رد  .دهد  یم  لد  روما  نیا 
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یم روضح  دجـسم  رد  هک  يدارفا  رگید  يارب  زین  اوقت  اب  نارازگزامن  لداع و  تعاـمج  ماـما  نوچمه  يدارفا  دوجو  رگید ، يوس  زا 
ياوقت ادخ و  زا  فوخ  یتسار و  تقادـص و  کین ، قالخا  ییور و  شوخ  دـننام : يروما  رد  هژیو  هب  .دراد  يزاسوگلا  شقن  دـنبای ،

زا .دوش  یم  رت  گنر  رپ  شقن  نیا  نآرق  توالت  تاجانم و  اب  سنا  تقو ، لوا  زاـمن  هب  دـّیقت  دجـسم ، هب  دـمآ  تفر و  ماـمتها  یهلا ،
دُعب دجسم ، یتیبرت  ياه  هبنج  رگید 
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: دننام دوخ  ینید  تاعالطا  مدرم ، دـصرد  دودح 90  .دور  یم  رامـش  هب  دجـسم  هفیظو  نیرت  مهم  هک  تسا  نآ  ینید  یناسر  عالطا 
.دنروآ یم  تسد  هب  دجسم  رد  روضح  زا  ار  قالخا  دیاقع و  ماکحا ، يریگدای 

هب هک  سک  ره  تسا ، نابوخ  عامتجا  لحم  دجسم ، هک  اجنآ  زا  .تسا  دجسم  رد  روضح  ياه  هدیاف  رگید  زا  اوقت ، اب  ناتـسود  نتفای 
اب ییانـشآ  ببـس  موادـم  روضح  دوب و  دـهاوخ  طابترا  رد  نابوخ  زا  يا  هعومجم  اب  ریزگان ، دـشاب ، هتـشاد  دـمآ  تفر و  ناـکم  نیا 
اب نتشاد  سنا  زا  هعماج  رد  دارفا  یقالخا  ياهداسف  رتشیب  هک  اجنآ  زا  .تسا  سدقم  هاگیاج  نیا  رد  اوقت  اب  ناتسود  نتفای  نارگید و 

.تسا هجوت  لباق  هعماج ، ریگارف  گرزب و  لضعم  نیا  ندرک  فرطرب  رد  دجسم  شقن  دوش ، یم  زاغآ  تسیاشان  ناتسود 

هعماج رد  مرج  هانگ و  شهاک  رد  يدایز  رایـسب  شقن  ینید ، ياه  ناـمرف  رـشن  هاـگیاپ  ناونع  هب  دجـسم ، دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  نوزفا 
، دنـسر یم  یبلق  رواب  هب  اـهنآ  دروم  رد  ناـمز  رورم  هب  دـنوش و  یم  انـشآ  ینید  ياـه  هزومآ  اـب  دجـسم ، رد  هک  ییاـه  ناـسنا  .دراد 

رما رد  بیرف  ندوب  دنـسپان  يدزد و  مارح ، لام  یکاپان  هانگ ، تنایخ و  یتشز  .دـنبات  یمن  رب  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياـه  يراـجنهان 
یگدنز نتشاد  هب  کیرحت  یتسرپ و  ایند  زا  يرود  هب  بیغرت  نادنمتسم ، يریگتسد  ییابیز  ینتورف ، ییوکین  ییوس و  زا  دتس  داد و 

ره هب  ور ، نیازا  .دوش  یم  میهفت  رازگزامن  مدرم  هب  دجـسم  رد  هک  تسا  یمالـسا  ییاه  هزومآ  رگید ، يوس  زا  تـالّمجت  زا  رود  هب 
ینید و ياه  شزرا  هب  هداوناخ  نآ  شیارگ  نازیم ، نامه  هب  دـشاب ، رت  گـنر  رپ  هداوناـخ  ره  یگدـنز  رد  دجـسم  اـب  سنا  هک  نازیم 
يزیرگ و نید  رادـقم ، نامه  هب  دـشاب ، هدـش  داجیا  هلـصاف  دجـسم  اب  هک  هزادـنا  ره  هب  لباقم ، رد  .تفای  دـهاوخ  شیازفا  یعاـمتجا 

یعامتجا ینید و  تمالـس  نیمـضت  رد  دجـسم  شقن  ور ، نیازا  .تفرگ  دـهاوخ  تّوق  یعامتجادـض  ینیددـض و  لئاسم  هب  شیارگ 
ناور یسانشراک و  رایسب  ياه  يزیر  همانرب  يراذگ و  هیامرـس  هک  دراد  ترورـض  دوب و  دهاوخن  تسین و  راکنا  لباق  زگره  هعماج ،

ماجنا اهدجسم  هب  مدرم  بذج  يارب  یتخانش 
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اب هزراـبم  دـننام  يروـما  رد  امیــس  ادـص و  هژیو  هـب  یهورگ  ياـه  هناـسر  هـک  يا  هجدوـب  زا  یــشخب  رگا  دــسر  یم  رظن  هـب  .دریگ 
شقن و نداد  ناشن  غیلبت و  هب  دوش ، یم  فرص  نآ  دننام  یـشزرادض و  روما  زا  ناناوج  ندرک  رود  ياه  هار  یعامتجا ، ياهراجنهان 
ینید و ياه  يراجنهان  شهاک  رد  کش ، یب  دوش ، هداد  صاـصتخا  ناملـسم  درف  کـی  هنازور  یگدـنز  رد  دجـسم  یعقاو  هاـگیاج 

.تشاد دهاوخ  يرثؤم  شقن  یعامتجا 

امیس ادص و  درکلمع  یسررب  دقن و  . 2

هراشا

امیس ادص و  درکلمع  یسررب  دقن و  . 2

اه لصف  ریز 

اه توق  فلا )

(1) اه فعض  ب )

اه توق  فلا )

اه توق  فلا )

هناسر زا  مالسا  ناهج  ناریا و  مهم  ياهدجسم  ینید  ياه  همانرب  شخپ  هیهت و  کی _ 

شقن دوش ، یم  سلاـجم  نیا  رد  تکرـش  هب  مدرم  بیغرت  ثعاـب  هک  نیا  رب  نوزفا  اریز  دراد ؛ یتبثم  راـثآ  نوگاـنوگ ، ياـه  هبنج  زا 
.دراد ناگدنونش  ناگدننیب و  ياهرواب  رد  دجسم  سّدقت  تیوقت  تیبثت و  رد  یمهم 

شیازفا ییانـشآ و  رب  نوزفا  رما ، نیا  .دوـش  یم  رازگرب  تعاـمج  هب  اهدجـسم و  رد  هک  ینید  عـجارم  ناـگرزب و  زاـمن  شخپ  ود _ 
.درک دهاوخ  افیا  یمهم  شقن  تعامج  زامن  دجسم و  رد  تکرش  يارب  وگلا  هئارا  رد  نید ، ناگرزب  هب  تبسن  ناگدننیب  تبحم 

شخپ ماگنه  دجاسم  رگید  مارحلادجسم و  یبنلادجسم و  هلمج  زا  ناناملسم  تلیـضف  اب  ياهدجـسم  زا  ابیز  يریواصت  شخپ  هس _ 
نآ رد  تکرـش  دجـسم و  هب  تبـسن  ناگدـننیب  رد  هقالع  ندروآدوجو  هب  رد  تاجانم ، اعد و  شخپ  ماـگنه  نآرق و  توـالت  ناذا و 

.دنک یم  کمک 

دجاسم رد  هتفر  راک  هب  ياهرنه  یـسررب  هب  ...و ) يراک  یـشاک  يرامعم ، هلمج  زا   ) يرنه ياه  همانرب  زا  یخرب  صاصتخا  راـهچ _ 
.دراد تیمها  زین  یخیرات 
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اه فعض  ب )

(2) اه فعض  ب )

کشخ ییاه  همانرب  دوش ، یم  شخپ  دجسم  غیلبت  هرابرد  هناسر  زا  هک  ییاه  همانرب  کی _ 

-1
.تسا هدش  تروشم  دجسم ، زامن و  رما  ناسانشراک  زا  یخرب  اب  شخب  نیا  ندوب  عماج  يارب  - 2
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ناگدننیب رظن  رد  دجـسم  تیباذج  هبذاج و  ندنام  بقع  ببـس  دنور  نیا  .درادـن  دوجو  نآ  رد  یـصاخ  يروآون  تسا و  حور  یب  و 
.تسا ون  ياه  همانرب  رگید  هب  تبسن 

ياه ملیف  هاگ  ینویزیولت و  هدـننیبرپ  ياه  هماـنرب  شخپ  ناـمز  اـب  رتشیب  تعاـمج ، زاـمن  دجـسم و  رد  روضح  ناـمز  هنافـسأتم  ود _ 
میمصت زا  دنراد ، دجسم  هب  نتفر  يارب  یفیعض  هزیگنا  هک  یناسک  ات  دوش  یم  ببـس  هلئـسم  نیا  .تسا  نامز  مه  لایرـس  ای  ییامنیس 

یم دجـسم  رد  مدرم  روضح  عنام  هکنیا  رب  نوزفا  هلئـسم  نیا  .دنوش  لوغـشم  هناسر  ياه  همانرب  ندید  هب  دـننک و  یـشوپ  مشچ  دوخ 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  زین  ار  هناخ  رد  تقو  لوا  زامن  ندش  قنور  مک  دوش ،

اب یبلاطم  اه ، همانرب  نایرجم  راتفگ  رد  ناذا  زا  شیپ  رگا  دسر  یم  رظن  هب  .دیـشیدنا  يا  هراچ  هلئـسم  نیا  يارب  تسا  مزال  ور ، نیازا 
دهاوخ یناوارف  رثا  مینک ، شخپ  ار  تعامج  زاـمن  زین  ناذا  زا  سپ  میناـجنگب و  تقو  لوا  زاـمن  دجـسم و  رد  روضح  بیغرت  فدـه 

.تشاد

يارب یّلحم  ناونع  هب  دیاب  هکلب  درک ، یفرعم  متخ  يرازگرب  ندرک و  يرادازع  ندـناوخ و  زامن  يارب  یلحم  اهنت  ار  دجـسم  دـیابن  . 3
رتشیب دجسم  يونعم  ینطاب و  شقن  هب  تبسن  دیاب  یلک ، روط  هب  .دوش  یفرعم  یحور  ياه  یگدولآ  شیالاپ  ناج و  حور و  نتـسارآ 

.مینک هجوت  نآ  يرهاظ  شقن  زا 

یتخانش ناور  ظاحل  زا  یّنس ، هورگ  ره  يارب  ینید  روما  غیلبت  تسا و  هدش  لیکـشت  ینوگانوگ  یّنـس  ياه  هورگ  زا  هعماج  راهچ _ 
ناور ياشگ  هار  هاگدید  زا  رما ، نیا  رد  دجسم  نازاس  همانرب  تسا  يرورض  سپ  .دبلط  یم  ار  هورگ  نآ  هب  صوصخم  ییاهراکهار 

.دندرگ انشآ  اهدجسم  هب  نانآ  بذج  ياه  هار  ناناوج و  يونعم  ياهزاین  اب  دننک و  هدافتسا  ناسانش 

زا يّدـج  هژیو و  یلکـش  هب  دوخ ، ياهدرواتـسد  هب  طوبرم  یناگرزاب  ياه  مایپ  ّتیقفوم  يارب  يراجت  ياـه  تکرـش  هزورما  جـنپ _ 
، دنرب یم  هرهب  الاک  تاغیلبت  یسانش  ناور 
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یمن يدـج  یلکـش  هب  يرکف  تاغیلبت  یـسانش  ناور  هب  دجـسم ، رما  هلمج  زا  ینید  يونعم و  روما  تاغیلبت  رد  هناسر ، هنافـسأتم  یلو 
زا دیاب  هناسر  ینید  لئاسم  نازاس  همانرب  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هنیمز  نیا  رد  هناسر  ياه  همانرب  ییاسران  ببـس  رما  نیمه  .درگن 

.دننک هدافتسا  دنراد ، صصخت  نید  غیلبت  رما  رد  هک  يدارفا 

یم شخپ  هیهت و  نآ  دـننام  یقیـسوم و  رعـش و  هنیمز  رد  ییاهدرگزیم  هناسر ، ياه  همانرب  رد  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياـج  شش _ 
كرت ياه  نایز  دجـسم و  هب  دـمآ  تفر و  تلیـضف  راثآ و  دجـسم و  هب  ناـناوج  بذـج  ياـه  هویـش  دجـسم و  دروم  رد  یلو  دوش ،

.درادن دوجو  اه  شالت  هنوگ  نیا  ...و  دجسم 

ییاه شرازگ  ربخ و  زج  ام  دوش و  یمن  هئارا  دجسم  هب  شیارگ  جیورت  يارب  يا  هژیو  يوس  تمس و  هناسر ، رد  تفگ  دیاب  تفه _ 
اب مدرم  یگدـنز  ندرک  هارمه  ياهراکهار  يرنه و  ياـه  هماـنرب  دـیلوت  هب  نینچمه  .مینیب  یمن  يزیچ  نآ ، دـننام  دجـسم و  هراـبرد 

.درادـن يروحم  شقن  زگره  دجـسم  هدـننیبرپ ، ياه  همانرب  اـه و  لایرـس  رد  لاـثم ، يارب  .دوش  یمن  هداد  یتیمها  هناـسر  رد  دجـسم 
.درادن دوجو  دجسم  رد  تکرش  هلئسم  ًالصا  هدننیبرپ ، ياه  لایرس  رتشیب  رد  هک  نیا  رب  نوزفا 

نیرت لیـصا  نیرت و  یلـصا  هک  دجـسم _  ياج  دنرادن ، ار  رما  نیا  ییاناوت  هک  يزکارم  هعماج ، يزاس  گنهرف  يارب  دیابن  تشه _ 
رد هک  دنوش  غیلبت  يا  هنوگ  هب  هناسر  رد  دیابن  یگنهرف ، ياه  هسـسؤم  اهارـس و  گنهرف  .دنریگب  ار  تسا _  يزاس  گنهرف  هاگیاج 

.دنشاب هتشاد  يزاس  گنهرف  رد  اهدجسم  زا  رتالاو  یهاگیاج  مدرم ، نهذ 

؛ دنا هتخادنا  اج  دوخ  مدرم  گنهرف  رد  هناسر  قیرط  زا  ار  دوخ  یموب  ياه  گنهرف  یبرغ ، نادنمشناد  نارادمدرس و  برغ ، رد  هن _ 
نیا رد  ام  هنافسأتم  ...و .  كراپ  رد  ندز  مدق  رصع ، لابتوف ؛ ياشامت  يارب  مویداتسا  هب  نتفر  لیطعت ، زور  امنیس ؛ هب  نتفر  بش ، ًالثم 

زا شیپ  نآرق  توالت  هعمج ، زور  رد  هعمج  زاـمن  رد  تکرـش  زاـمن ، ماـگنه  دجـسم  هب  نتفر  .میا  هتـشادن  يریگ  مشچ  ّتیقفوم  رما 
ياعد ندناوخ  ندیباوخ و 
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مالـسا نید  هک  تسور  نآ  زا  نیا  .دـنراد  ار  مدرم  هنازور  گـنهرف  رد  نتفرگ  رارق  تیلباـق  هک  دنتـسه  يروما  ...و ، حبـص  رد  دـهع 
.دراد يونعم  نوگانوگ  دیفم و  ياه  همانرب  زور ، هنابش  ياه  تعاس  مامت  يارب 

یم هداد  ناشن  سّدقم  یهاگیاج  ناونع  هب  اسیلک  یجراخ ، كدوک  ياه  همانرب  یخرب  یتح  یجراخ و  ياه  ملیف  زا  یشخب  رد  هد _ 
ادص و یلو  دـنهد ، ناشن  اه  ملیف  رد  هنوگ  نیا  ار  اسیلک  دـنا  هتـسناوت  اه  شیـشک  .دـنریگ  یم  تجاح  اجنآ  زا  بوخ  دارفا  هک  دوش 

.دوش اسیلک  هب  تبسن  ناگدننیب  هقالع  داجیا  ببس  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  شخپ  ار  اه  همانرب  نیا  روسناس ، هنوگ  چیه  نودب  امیس 

.درادن دوجو  تباث  لقتسم و  يا  همانرب  يونعم ، روما  رد  نآ  شقن  دجسم و  هرابرد  هدزای _ 

راک هب  دیاب  تسا و  رثؤم  مه  میقتسم  غیلبت  هچ  رگا  اریز  دوشن ؛ هدنسب  میقتسم  تاغیلبت  هب  اه ، ملیف  رد  دجـسم  رما  غیلبت  رد  هدزاود _ 
.تشاد دهاوخ  ربارب  دنچ  يرثا  میقتسمریغ  تاغیلبت  یلو  دوش ، هتفرگ 

اهنآ رد  یمالـسا  ینامرآ  دجـسم  دـننک و  یمن  نایب  یگدـنز  رد  ار  دجـسم  یعقاو  هاگیاج  دجـسم ، هب  طوبرم  ياه  هماـنرب  هدزیس _ 
.دوش یمن  هداد  ناشن 

دوـجو هعماـج » دارفا  هنازور  یگدـنز  رد  دجـسم  هلمج  زا  ینید  لـئاسم  ندرک  دراو   » رما رد  یـصصخت  یـشهوژپ  هورگ  هدراـهچ _ 
.درادن

هب دارفا ، نیا  ياه  هیرظن  هاگدید و  زا  هدافتـسا  کش ، یب  .دـنرادن  طابترا  رما  نیا  ناسانـشراک  اب  دجـسم  رما  نازاس  همانرب  هدزناپ _ 
.درک دهاوخ  کمک  هناسر  رد  دجسم  ياه  همانرب  دوبهب 

مرحم و هام  ناضمر ، كرابم  هام  دـننام   ) يا هژیو  ياـهزور  هب  دودـحم  رتشیب  هناـسر ، رد  دجـسم  هب  طوبرم  ياـه  هماـنرب  هدزناـش _ 
نیا رد  اهنت  تسا و  ییاهزور  نینچ  صوصخم  اهنت  دجسم  ایوگ  هک  دهد  یم  ناشن  هلئسم  نیا  .تسا  یبهذم ) ياه  تبسانم 
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، امنیـس كراپ ، دـننام : دجـسم  زا  ریغ  ییاه  ناکم  هب  دـیاب  مدرم  اهزور ، نیا  زا  ریغ  رد  ایوگ  تشاد و  سنا  دجـسم  اـب  دـیاب  اـهزور 
.دنشاب هتشاد  دمآ  تفر و  ...و  ارس  گنهرف 

یساسا ًالماک  نکر  ناونع  هب  زگره  دجسم  هب  نتفر  زامن و  هلئـسم  دوش ، یم  شخپ  هناسر  زا  هک  ییاه  لایرـس  اه و  ملیف  رد  هدفه _ 
رد دـشاب ، هتـشاد  یهاگیاج  دجـسم  هب  نتفر  زامن و  هلئـسم  یملیف ، رد  مه  رگا  .دوش  یمن  هداد  ناشن  هنازور  یگدـنز  رد  هداتفااج  و 

يزیچ نینچ  اه  ناوج  هرابرد  یلو  تسا ، اه ) نزریپ  ای  اهدرم  ریپ   ) هدروخلاـس ییاـه  ناـسنا  نتفر  دجـسم  هب  ندـناوخ و  زاـمن  بلاـق 
.دوش یم  هدید  رتمک 

، دوش یم  هداد  ناشن  اه  يدجـسم  دجـسم و  لها  زا  هک  يا  هرهچ  دجـسم ، هب  طوبرم  ياه  لایرـس  اـه و  ملیف  رد  هنافـسأتم  هدـجه _ 
.دنراد توافت  مدرم  عون  اب  هک  دنوش  یم  یفرعم  يا  هنوگ  هب  اه  يدجسم  دجـسم و  لها  اه ، ملیف  نیا  رد  .تسین  هدیدنـسپ  يا  هرهچ 
هعماج زا  هدـنام  بقع  يدارفا  ...و  ندیـشوپ  سابل  هویـش  هرهچ و  ییابیز  یندـب و  هّثج  ای  یملع  تالیـصحت  ای  یلاـم  رظن  زا  ار  ناـنآ 
یعون اه  يدجسم  اب  نتـشاد  دمآ  تفر و  نتفر و  دجـسم  هب  مدرم ، نهذ  رد  هک  تسا  هدش  ببـس  رما  نیا  .دنهد  یم  ناشن  يزورما ،

دشاب يدارفا  دننام  شرهاظ  دیاب  دوش ، دجسم  لها  دهاوخب  یسک  رگا  دنرادنپب  نانآ  هک  دوش  یم  ببـس  نینچمه  .دوش  یقلت  ریقحت 
نانمؤم و همه  درادن و  ّقلعت  يا  هژیو  دارفا  هب  دجـسم  اریز  تسین ؛ هنوگ  نیا  زگره  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هداد  ناشن  اه  ملیف  رد  هک 

نیازا .دنک  یمن  داجیا  تیدودحم  یـسک  يارب  زگره  دجـسم  هب  نتفر  نینچمه  .دنتـسه  ناسکی  دجـسم  زا  ندرب  هرهب  رد  ناناملـسم 
ای ملیف  رد  دـناوت  یم  هناسر  لاثم ، يارب  .دریگ  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تسردان ، تعدـب  هویـش و  نیا  رییغت  رد  هناـسر  تسا  مزـال  ور ،

ِدنـسپ هزورما  ياه  هنیزگ  اه و  لامک  همه  نتـشاد  نیع  رد  هک  دـهد  شیامن  ملیف  يال  هبال  رد  ار  يدرف  ِیـصخش  یگدـنز  یلاـیرس ،
هدنهد ناشن  هک  يداع _  رایسب  یلکش  هب  زامن ، ماگنه  یملع ، یلغش و  ياه  يریگرد  همه  اب  تسا و  زامن  لها  يدام ،
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وزج یبهذـم ، ياه  تبـسانم  رد  اـی  .دروآ  یم  ياـج  هب  تعاـمج  زاـمن  دور و  یم  دجـسم  هب  تسا _  رما  نیا  هب  وا  یگـشیمه  دـّیقت 
هک يرگیزاب  باختنا  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .تسین  مورحم  ینید  تبثم  هنیزگ  چـیه  زا  یلک ، روط  هب  تسا و  دجـسم  ناراکوکین 

.دریگ تروص  تقد  تیاهن  دیاب  دنک ، یم  يزاب  ار  شقن  نیا 

هناسر رد  دجسم  تیوقت  ياه  تسایس  . 3

هناسر رد  دجسم  تیوقت  ياه  تسایس  . 3

نیا .هناسر  يوس  زا  اهدجـسم  نآ  ياه  تیلاعف  نایب  اهنآ و  يانما  تئیه  ناریدـم و  روشک و  هنومن  ياهدجـسم  هنـالاس  یفرعم  فلا )
شخب هجیتن  نیون و  ياهراکتبا  نایب  دجسم ، تیریدم  حیحص  دیفم و  ياه  شور  مالعا  تسا : دجـسم  تیوقت  ببـس  وس  دنچ  زا  رما 

قیوشت و اهدجـسم ، ياه  تیلاعف  حطـس  ندرب  نالاب  يارب  روشک  حطـس  ياهدجـسم  ناریدـم  بیغرت  دجـسم ، ياـه  تیلاـعف  رما  رد 
.روشک ياهدجسم  هنومن  ناریدم  زا  ینابیتشپ 

زا دروخ و  یم  مشچ  هب  اهدجسم  زا  یـضعب  رد  نونکا  مه  هک  تسردان  ياه  تعدب  ندودز  ياتـسار  رد  ییاه  همانرب  هژیو  هیهت  ب )
.دراد يدایز  ياه  بیع  هک  دجسم  تیریدم  یتّنس  گنهرف  ندرب  نایم 

ياه عوضوم  تخادرپ ؛ نآ  هب  طوبرم  ياه  عوضوم  دجسم و  ندناسانـش  هب  هتـسویپ  روط  هب  نوگانوگ  ياه  همانرب  بلاق  رد  دیاب  ج )
هب تبسن  یتیمها  یب  ای  دجسم  كرت  یفنم  راثآ  دجسم ، رد  روضح  ناوارف  ِيونعم  راثآ  دجسم ، رد  زامن  هماقا  تلیـضف  دننام : یمهم 

روضح عناوم  هناداقن  یلیلحت و  نایب  اهدجسم ، يایحا  ییافوکش و  ياه  هار  نایب  دجـسم و  ییافوکـش  عناوم  نایب  دجـسم ، رد  روضح 
ثیدح کی  بلاق  رد  ناوت  یم  هتفر  هتفر  ار  نآ  راثآ  دجـسم و  تلیـضف  هب  طوبرم  ياه  تیاور  نایب  لاثم ، يارب  .دجـسم  رد  ناناوج 

.درک زاغآ  ناذا  شخپ  زا  سپ  ای  شیپ  ابیز ،

اهدجسم نیرت  گرزب  نیرتافص و  اب  نیرتابیز ، دیاب  دجسم  نآ  دوش ، یم  هداد  ناشن  دجـسم  رد  يا  همانرب  ای  ملیف  زا  یتمـسق  رگا  د )
.دشاب
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.دوش شخپ  هیهت و  نوگانوگ  ياه  همانرب  ای  ملیف  بلاق  رد  دارفا ، تیبرت  رد  دجسم  یلمع  راثآ  ه )

تسد نیا  زا  ییاه  همانرب  رد  زین  دوش و  یم  شخپ  هژیو  یشرازگ  بش  ره  هک  امیـس  موس  هکبـش  دننام  ربخ ، هژیو  ياه  همانرب  رد  و )
ییابیز و ظاحل  هب  مه  هک  مالسا  ناهج  ناریا و  یخیرات  دجسم  کی  زا  ابیز  یشرازگ  یهاگ  دنراد ، هژیو  شرازگ  مان  هب  یـشخب  هک 
تلیضف و نایب  هچخیرات ، هب  دیاب  هاتوک  یلکـش  هب  شرازگ  نیا  رد  .دوش  هیهت  دنراد ، هژیو  یهاگیاج  یخیرات ، هقباس  تلیـضف و  مه 

.تخادرپ نآ  ییایفارغج  ياه  یگژیو 

هکبـش زا  ناضمر  كرابم  هام  هب  نآ  ندرکن  صتخم  و  دـیلقت ) عجارم  ناـملاع و   ) ینید ناـگرزب  زاـمن  شخپ  ناـمز  ندرک  رتشیب  ز )
.امیس نوگانوگ  ياه 

هرابرد دـنوش ، یم  توعد  وگ  تفگ و  يارب  ...و ) یـشزرو  نانامرهق  نادـنمرنه ، اـه ، يداـیپملا   ) رترب دارفا  هک  ییاـه  هماـنرب  رد  ح )
زا ار  دوخ  یلمع  ياهوگلا  مدرم ، یخرب  اریز  دوش ؛ هتفگ  نخس  ...و  دجسم  رد  روضح  هب  اهنآ  هیصوت  دجسم ، رد  اهنآ  روضح  نازیم 

.دنریگ یم  دارفا  نیا 

يرجم زامن ، تقو  ندیسر  ماگنه  تسا ، شخپ  لاح  رد  هک  يا  هدنز  همانرب  رد  هک  تروص  نیا  هب  دجـسم ، هب  نتفر  یلمع  غیلبت  ط )
نایرجم و زا  یهورگ  ِیعمج  روضح  اب  دناوت  یم  دروم  نیا  .دنک  تکرش  تعامج  زامن  رد  دریگب و  وضو  دورب ، يدجـسم  لخاد  هب 

.دریگ لکش  زین  هدنز  يا  همانرب  رد  هناسر  ناراکردنا  تسد 

لحم تسا  رتهب  .یبهذم  ياه  ناکم  ناسانشراک  يوس  زا  هنیدم  هکم و  مهم  ياهدجسم  ياه  یگژیو  تلیـضف و  هچخیرات ، نایب  ي )
: زا دـنترابع  دـنراد ، اهدجـسم  نیا  ياه  یگژیو  نایب  رد  یفاک  ییاناوت  هک  يدارفا  یخرب  .دـشاب  اهدجـسم  نیمه  لخاد  زین  هبحاصم 

.یتئارق یقت  داتسا  نادئاق و  رغصا  یلع  داتسا  نایرفعج ، لوسر  داتسا 

نیا .دش  هراشا  اهنآ  هب  قیقحت  نیا  رد  هک  ییاه  تربع  اه و  سرد  زا  هدافتسا  ك )

اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رون : www.Ghaemiyeh.comهناوتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:89

.درک هدافتسا  تسا ، دجسم  یسانش  بیسآ  هب  طوبرم  هک  ییاه  همانرب  رد  ناوت  یم  ار  اه  شخب 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

.دراد ار  لایرس  ای  ملیف  هب  ندش  لیدبت  تیلباق  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  شهوژپ  نیا  . 1

ار یبن  مالک  ناونع  شخب ، نیا  هب  ناوت  یم  دوش ، یم  ارجا  یـصو  مالک  و  ع )  ) ریما مالک  ناونع  اب  تسا  يدنچ  هک  يا  همانرب  رد  . 2
رایسب هکنیا  هجوت  لباق  .دناجنگ  شخب  نیا  رد  نآرق  تیاور و  زا  ار  رگید  ياهدجسم  هژیو و  هب  ابق  دجسم  ياه  تلیضف  دوزفا و  زین 

رد ع )  ) نینمؤـملاریما تیناـقح  يواـح  هتکن ، نیا   ) .دـبای رییغت  یـصو  مـالک  هب  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما  مـالک  ناوـنع  تسا  يرورض 
تقد زین  همانرب  نیا  شخپ  نامز  رد  تسا .) یلمآ  هداز  نسح  نسح  هّمالع  ياه  مالک  هیکت  اه و  هیـصوت  زا  تسا و  ربماـیپ  ینیـشناج 

زین هدـننیبرپ و  ياه  ملیف  اه و  لایرـس  زا  سپ  شیپ و  نامز  دـننام : دوش ، شخپ  هناسر  هدـننیبرپ  ياه  نامز  رد  دریگ و  تروص  مزـال 
(. ...و لابتوف   ) یشزرو باذج  مهم و  ياه  هقباسم  زا  شیپ 

دجسم كرت  راثآ  دمآ و  تفر و  راثآ  دجسم ، هب  ناناوج  بذج  ياه  هار  ناوت  یم  هتـشون » کی  زا  یگرب   » ناونع اب  يا  همانرب  رد  . 3
.دناجنُگ ار  دجسم  رد  روضح  تلیضف  و 

یخیرات مهم و  ياهدجسم  رگید  ابق و  دجسم  هرابرد  ناوت  یم  دوش ، یم  شخپ  اه  هکبـش  یـضعب  زا  هک  يربخ  هژیو  شرازگ  رد  . 4
.درک وگو  تفگ  مالسا 

هنومن ياهدجـسم  نالوئـسم  هژیو  هب  روشک ، ياهدجـسم  روما  نالوئـسم  اب  ناوت  یم  نالوئـسم » دجـسم و   » ناونع اب  يا  همانرب  رد  . 5
.درک وگو  تفگ 

هیهت اب  نالاسگرزب  ناناوج و  ناناوجون ، ناکدوک ، نـالاسدرخ ، ياـه  هماـنرب  رد  دجـسم  هب  ندـش  کـیدزن  گـنهرف  ندرک  دراو  . 6
.نوگانوگ زور و  هب  ییاه  همانرب 

، دروخ یم  مشچ  هب  نوگانوگ  ياه  همانرب  رد  هک  یبتک  ینفلت و  ياه  هقباسم  رد  . 7
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.درک حرط  دجسم ، تیمها  هرابرد  ییاه  شسرپ  ناوت  یم 

نیا رد  ناوت  یم  .ابق  دجـسم  تخاس  زور  نآ  زاغآ  زور  هک  ادـخ » هناخ  دجـسم ،  » ای دجـسم » هتفه   » ناونع اب  هژیو  يا  هماـنرب  هیهت  . 8
.درک نایب  ار  هعماج » دجسم و   » هب طوبرم  ياه  عوضوم  همه  اه  همانرب 

میقتسمریغ و میقتسم و  روط  هب  دجسم  هلمج  زا  يونعم  روما  ینید و  لئاسم  غیلبت  هب  تالّمجت ، غیلبت  ندرک  مک  اب  دراد  ترورـض  . 9
ياه باتک  نیرتدـیدج  نآرق ، ریـسفت  میهافم و  ظـفح و  ياـه  سـالک  هب  طوبرم  تاـغیلبت  لاـثم ، يارب  .دوش  هّجوت  هژیو  تفارظ  اـب 

.دوش رتشیب  ...و ، ینید  ياه  هقباسم  رد  تکرش  طیارش  مالعا  زامن ، دجسم و  هرابرد  هدش  رشتنم 

هللا یلص  یبنلا  دجسم  نتخاس  ابق و  ياتسور  دجاسم  ابق ، ياتـسور  نآ ، ریـسم  ترجه ، عورـش  ياه  ناکم  هرابرد  يزاسدنتـسم ، . 10
.تخادرپ نآ  هب  ناوت  یم  هک  تسا  يرگید  همانرب  ...و  هلآ  هیلع و 

.درک هیهت  شیامن  ناوت  یم  رارض  دجـسم  تبقاع  رارـض و  دجـسم  تخاس  رارـض و  لها  ابق و  دجـسم  تخاس  ابق و  لها  هرابرد  . 11
رگم  ) رتائت هنحص  رد  اه  مناخ  تکرـش  لاثم ، يارب  .دوش  شومارف  یعرـش  دودح  اه  شیامن  نیا  هیهت  رد  دیابن  زگره  هک  تفگ  دیاب 

یمارتحا یب  دجسم ، تخاس  ماگنه  یقیسوم  شخپ  و  یعرش ) لئاسم  مامت  تیاعر  اب  مه  نآ  ابق ، دجـسم  تخاس  رد  تکراشم  يارب 
یمن ییانتعا  نادنچ  یعرش  دودح  هب  دوش ، یم  ارجا  هزورما  هک  ییاهرتائت  رد  هنافسأتم  .دوب  دهاوخ  ربمایپ  نارای  دجسم و  هب  تبـسن 

.دوش

دجسم یبنلا ، دجسم  دننام : مالسا ، یخیرات  ياهدجـسم  رگید  ابق و  دجـسم  غارـس  هب  ناوت  یم  يرنه  يرامعم و  ياه  همانرب  رد  . 12
.تخادرپ اهنآ  رد  يرامعم  رنه  لیلحت  هب  تفر و  ...و  هلهس  دجسم  هفوک ، دجسم  مارحلا ،

.تسا يرورض  دجسم  هرابرد  ییاهدرگزیم  شخپ  هیهت و  . 13
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یبلاطم سیونریز ، شخب  ای  دراد ، بسانت  زاـمن  دجـسم و  عوضوم  اـب  هک  ییاـه  ناـمز  رد  ناوت  یم  نوگاـنوگ  ياـه  هکبـش  رد  . 14
.درک نایب  دجسم  اب  سنا  راثآ  دجسم و  رد  روضح  تلیضف  ابق ، دجسم  ياه  تلیضف  هرابرد 

ياه همانرب  یتح  یگدنز و  معط  یگدنز ، نآرق و  یگدـنز ، ریوصت  هداوناخ ، يامیـس  دـننام : هداوناخ  هب  طوبرم  ياه  همانرب  رد  . 15
يونعم ینید و  ياه  عوضوم  ناوت  یم  یحور ،) لئاسم  نامرد  شخب  رد  هتبلا   ) ...و دیشاب  تمالس  دننام : هعماج ، یتمالـس  هب  طوبرم 

.درمشرب یحور  تابث  رد  مهم  یلماع  ار  دجسم  دجسم ، هب  دمآ  تفر و  ناوارف  راثآ  رکذ  اب  درک و  حرطم  ار  دجسم  اب  سنا  دننام 

.درک لیلحت  ار  دجسم  دننام  يونعم  ینید و  روما  هب  طوبرم  ياهرعش  ناوت  یم  یسراف ، رعش  هب  طوبرم  ياه  همانرب  رد  . 16

ربخ ینییزت ، ياهرنه  يرامعم و  هرابرد  اهنآ  زا  تفر و  مالسا  یخیرات  ياهدجسم  غارـس  هب  ناوت  یم  يرنه ، یگنهرف  رابخا  رد  . 17
.دناسر نابطاخم  عالطا  هب  نوگانوگ  ياه  نامز  رد  ار  اهدجسم  نیا  ییانب  دیدج  ياه  ینوگرگد  ناوت  یم  نینچمه  .درک  هیهت 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

؟ درک فقوت  يا  هقطنم  هچ  رد  هنیدم  هب  ندیسر  زا  شیپ  هکم ، زا  دوخ  ترجه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  . 1

ابق ياتسور  میهاربا  ّما  هبرشم  دُُحا 

؟ دراد مان  هچ  درک ، اپ  رب  تعامج  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  يدجسم  نیتسخن  . 2

مارحلا دجسم  یبنلا  دجسم  ابق  دجسم 

؟ دوب هچ  دیسر ، ابق  ياتسور  هب  هک  ینامز  رد  ترجه  ریسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مادقا  نیرت  مهم  . 3
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هعمجدجسم تخاس  مالسا  نانمشد  اب  گنج  ابق  دجسم  تخاس 

؟ دیشک یم  تمحز  رتشیب  همه  زا  یسک  هچ  ابق ، دجسم  نتخاس  رد  . 4

دادقم ناملس  ترضح  رسای  نب  رامع 

؟ داد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  یسک  هچ  ار  ابق  دجسم  ینامتخاس  هشقن  . 5

رذوبا ناملس  ترضح  نیما  لیئربج 

؟ تسا هدش  لزان  يدجسم  هچ  هرابرد  ...ٍمْوَی » ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل   » هفیرش هیآ  . 6

ابق دجسم  مارحلا  دجسم  یبنلا  دجسم 

؟ دنتشاد تکرش  یناسک  هچ  ابق  دجسم  تخاس  رد  . 7

نادرم نانز  نادرم و  ناناوج  نادرم و 

؟ درک يزاسزاب  ار  ابق  دجسم  یسک  هچ  هلبق ، رییغت  زا  سپ  . 8

ع)  ) نسح ماما  ع )  ) یلع ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؟ تسا هدوتس  ار  یناسک  هچ  ابق ، دجسم  شیاتس  اب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  . 9

هنیدم لها  هکم  لها  ابق  ياتسور  لها 

؟ درک رداص  ار  دجسم  مادک  ندرک  ناریو  ندز و  شتآ  روتسد  ربمایپ  . 10

ریرج دجسم  كامس  دجسم  رارض  دجسم 

؟ دوب یسک  هچ  رارض  دجسم  راذگناینب  . 11

هکم ناکرشم  نایفسوبا  بهار  رماع  وبا 

؟ تفرگ ناوت  یم  یسرد  هچ  رارض  دجسم  ندز  شتآ  ناتساد  زا  . 12

ناقفانم رب  ندرکن  يریگ  تخس  مالسا  نافلاخم  اب  یتسود  زاربا 
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قافن ياه  ناینب  ندرک  ناریو 

؟ دراد ار  هرمع  کی  باوث  دجسم  مادک  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  ود  . 13

مارحلا دجسم  هفوک  دجسم  ابق  دجسم 
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یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دیربب مان  ار  مالسا  ردص  ياهدجسم  زا  دجسم  دنچ  دیناوت  یم  ایآ  . 1

؟ دیراد یتاعالطا  هچ  ابق  دجسم  دروم  رد  . 2

؟ دراد یتلیضف  هچ  دیا ؟ هتفر  ابق  دجسم  هب  نونکات  ایآ  . 3

؟ تسا يدجسم  هچ  هرابرد  ...ٍمْوَی » ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل   » هیآ دیناد  یم  ایآ  . 4

؟ دیناد یم  هچ  نآ  هرابرد  دیا ؟ هدینش  ار  رارض  دجسم  مان  ایآ  . 5

؟ دینک نایب  ار  يدراوم  دجسم  اب  سنا  راثآ  هرابرد  . 6

؟ دینک نایب  ار  يدراوم  دجسم  كرت  راثآ  هرابرد  . 7

؟ دش دهاوخ  يوزنم  يدرف  هعماج  رد  دراد ، دمآ  تفر و  دجسم  هب  هک  یسک  ایآ  . 8

يرتـمک قنور  رگید ، یخرب  رد  تسا و  رادروخرب  يداـیز  قنور  زا  ناـناوج  دـمآ  نتفر و  اهدجـسم ، یخرب  رد  ارچ  امـش ، رظن  هب  . 9
؟ دراد

؟ دشاب هزادنا  هچ  رد  دیاب  دجسم  اب  سنا  نازیم  امش  رظن  هب  . 10

؟ دهد یم  تسد  امش  هب  یساسحا  هچ  دیروآ ، یم  ياج  هب  دجسم  رد  ار  يزامن  یتقو  . 11

.دینک نایب  ار  يدراوم  اهدجسم  هب  مدرم  رتشیب  هچ  ره  لابقا  لماوع  زا  . 12

.دینک فیصوت  هلمج  ود  رد  ار  دجسم  لها  دجسم و  . 13

، دیناد یم  دجـسم  هب  نتفر  هب  دّیقم  ار  دوخ  ارچ  خساپ ، ندوب  تبثم  تروص  رد  ( ؟ نازیم هچ  هب  دیراد ؟ سنا  دجـسم  هب  امـش  ایآ  . 14
)؟ دینک یمن  هبرجت  ار  دجسم  اب  سنا  ارچ  خساپ ، ندوب  یفنم  تروص  رد  دراد ؟ امش  نید  رد  يریثأت  هچ  رگم 

رد ار  لضعم  نیا  عفر  ياه  هار  دـنیآ ؟ یم  اهدجـسم  هب  مرحم  ههد  ناضمر و  كرابم  هام  رد  اهنت  مدرم  یخرب  ارچ  امـش ، رظن  هب  . 15
؟ دیناد یم  يروما  هچ 
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یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

( اه هیآ  حرش  ( ؟ دراد ینایب  هچ  ابق  دجسم  هرابرد  میرک  نآرق  . 1

؟ دینک نایب  ار  اهنآ  نایناب  مان  هچخیرات و  دیربب و  مان  ار  مالسا  خیرات  لوط  رد  هدش  نیرفن  ياهدجسم  . 2

نایب رارض  لها  اب  ار  ناینب  نآ  لها  رارض و  دجسم  اب  دوش ، هتخاس  هانگ  ساسا  رب  اوقت و  فالخ  رب  هک  ار  یناینب  ره  ياه  تهابـش  . 3
.دییامرف

.دینک نایب  ناکم  نیا  هب  تبسن  ار  ابق  دجسم  ناریاز  ياه  شنکاو  دش و  هتخاس  نآ  رد  رارض  دجسم  هک  ار  یناکم  یخیرات  ریس  . 4

ار تسا ) هدش  هراشا  اهنآ  هب  قیقحت  نیا  رد  هک  ییاه  تربع  سرد و  هلمج ، زا   ) دجسم یـسانش  بیـسآ  ثحابم  ناوت  یم  هنوگچ  . 5
؟ دیشخب دوبهب  ار  اهدجسم  عضو  درک و  هنیداهن  هعماج  رد  يدربراک  یلمع و  روط  هب 

.دییامرف نایب  دجسم  هب  ار  ناناوج  یخرب  هژیو  هب  مدرم  یخرب  شیارگ  شهاک  لیالد  . 6

.دینک نایب  يرارکت  ریغ  ون و  یبلاق  رد  ار  دجسم  لها  زا  ییاه  ناتساد  ینید و  ناگرزاب  هریس  . 7

.دییامرف نایب  ار  ناناوجون  ناکدوک و  نالاسدرخ ، رد  دجسم  اب  سنا  ندرک  هنیداهن  ياه  هویش  . 8
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همان باتک 

همان باتک 

.ق 1406 ه .  هعبارلا ، هعبطلا  هّیراجتلا ، هیملعلا  هبتکم  هنیدم ، هرّونملا ، هنیدملا  راثآ  سوّدقلا ، دبع  يراصنا ، . 1

باـتکلا راد  توریب ، ناـنبل ، یلیمجلادّیــسلا ، قـیقحت : هـبادآ ، یبـنلا و  قـالخا  ناـّیح ، نـب  رفعج  دــمحم  وـبا  ظـفاح  یناهبــصا ، . 2
.م  1986 ق /  1406 ه .  هیناثلا ، هعبطلا  ، یبرعلا

.1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ترجه ، قافآ  ربمایپ _  قاثیم ، رجف ، ریما  . 3

، لوا پاچ  رکفلاراد ، توریب ، نانبل ، یلک ، رز  ضایر  راّکز ، لیهس  قیقحت : فارشألا ، باسنا  رباج ، نب  ییحی  نب  دمحا  يرذالب ، . 4
.م  1996 ق /  1417 ه . 

.1380 مود ، پاچ  هنزور ، نارهت ، یناحبس ، قیفوت ه .  مامتها : يولوم ، يونثم  دمحم ، نیدلا  لالج  یخلب ، يولوم  . 5

.1376 مشش ، پاچ  ع ،)  ) قداص ماما  یتامیلعت  یتاقیقحت و  هسسؤم  مق ، نایاوشیپ ، هریس  يدهم ، ییاوشیپ ، . 6

، نارهت هاگـشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسـسؤم  نارهت ، ققحم ، يدـهم  مامتها : نآرق ، هوجو  میهاربا ، نب  شیبح  لـضفلاوبا  یـسیلفت ، . 7
.1378 موس ، پاچ 

.ق 1410 ه .  باتکلا ، راد  مق ، تاراغلا ، دمحم ، نب  میهاربا  یفقث ، . 8

.1377 لوا ، پاچ  يداهلا ، مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  مالسا ، یسایس  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، . 9

.1381 لوا ، پاچ  رعشم ، رشن  نارهت ، هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  . ____________________، 10

هعبطلا ریفس ، هعبطم  ضایر ، يدادر ، ضئاع  .د  ققحم : هنیدملا ، نساحم  یف  هنیمثلا  رهاوجلا  هّللادبع ، نب  تیربک  دمحم  ینیسح ، . 11
.م  1998 ق /  1419 ه .  یلوالا ،

 / ق 1417 ه .  هثلاثلا ، هعبطلا  رـشنلا ، هعابطلل و  هرونملا  هنیدملا  هکرـش  هّدـج ، هرونملا ، هنیدـملا  خـیرات  نم  ٌلوصف  یلع ، ظفاح ، . 12
.م  1996

راد توریب ، نانبل ، يزاریـش ، ینابر  میحرلادـبع  خیـش  حیحـصت : قیقحت و  هعیـشلا ، لئاسو  نسحلا ، نب  دـمحم  خیـش  یلماع ، ّرح  . 13
.م  1991 ق /  1412 ه .  هسداسلا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا 

اوقت ناینب  نیتسخن  ابق ، دجسم  هب  یهاگن  رون : www.Ghaemiyeh.comهناوتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


.1376 لوا ، پاچ  رعشم ، رشن  مق ، هنیدم ، رابخا  لامک ، دیس  يداوج ، دیس  جاح  . 14

هعبطلا یملعألا ، هسسؤم  توریب ، نانبل ، هسدقملا ، تابتعلا  هعوسوم  رفعج ، یلیلخ ، . 15
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.م  1987 ق /  1407 ه .  هیناثلا ،

.1373 دیدج ، هرود  زا  لوا  پاچ  نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 16

هعبطلا یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، يدادغب ، هّللاب  مصتعملا  دّمحم  قیقحت : هّیوبنلا ، هریسلا  ریثک ، نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  یقشمد ، . 17
.م  1999 ق /  1420 ه .  هیناثلا ،

.م  1995 ق /  1415 ه .  رکفلاراد ، توریب ، نانبل ، بیغلا ، حیتافم  ریبکلا و  ریسفتلاب  رهتشملا  يزاّر  رخفلا  ریسفت  دمحم ، يزار ، . 18

1418ه هثلاثلا ، هعبطلا  يریضخلا ، راد  هّیوبنلا ، هنیدملا  هنیدملا ، لئاضف  یف  هدراولا  ثیداحالا  دیعس ، نب  دماح  نب  حلاص  یعافر ، . 19
.ق . 

.م  1997 یضترملاراد ، توریب ، رضاحلا ، یضاملا و  نیب  هنیدملا  هکم و  ملاعم  فسوی ، یلماع ، دغر  . 20

.1377 مهدراهچ ، پاچ  مق ، هّیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، ّتیدبا ، غورف  رفعج ، یناحبس ، . 21

قداص ماما  هسـسؤم  مق ، ع ،)  ) یلع نانمؤم  ریما  یناگدنز  یلیلحت  خـیرات  تیالو ، غورف  . ____________________، 22
.1379 موس ، پاچ  (ع ،)

.ق 1367ه .  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  هرهاق ، یفطصملاراد ، رابخأب  ءافولا  هصالخ  هّللادبع ، نب  نسحلاوبا  یندملا ، يدوهمس  . 23

راد توریب ، نانبل _  لیکو ، نامحرلادـبع  قیقحت : ماشه ، نبال  هّیوبنلا  هریـسلا  حرـش  یف  فنُـألا  ضورلا  نامحرلادـبع ، یلیهـس ، . 24
.م  1992 ق /  1412 ه .  یلوالا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلاءایحا 

هعبارلا هعبطلا  یبرعلا ، خـیراتلا  هسـسؤم  توریب ، نانبل ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثک ،) نبا   ) مرکلا یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ینابیـش ، . 25
.م  1994 ق /  ،1414 ه .  رشع

، دوجوملا دبع  دـمحا  لداع  قیلعت : قیقحت و  دابعلا ، ریخ  هریـس  یف  داشّرلا  يدـهلا و  لبـس  فسوی ، نب  دـمحم  یماشلا ، یحلاص  . 26
.م  1993 ق /  1414 ه .  یلوالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نانبل ، ضّوعم ، دمحم  یلع 

.ات یب  یلوالا ، هعبطلا  ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا  نسح ، نب  لضف  یلعوبا  خیش  یسربط ، . 27

.ق 1422ه .  مود ، پاچ  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، عماجلا ، عماوج  ریسفت  . ____________________، 28
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، ْیلوالا هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ایحا  راد  توریب ، نانبل ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  . ____________________، 29
.م  1992 ق /  1412ه . 

.ات یب  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت : نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  دّیس  ییابطابط ، . 30

.1365 هیمالسالا ، بتکلا  راد  اج ، یب  هعنقملا ، حرش  یف  ماکحالا  بیذهت  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 31

.ق 1415ه .  مق ، فحصلا ، رشن  هعیشلا ، ثیداحا  عماج  نیسحدیس ، يدرجورب ، ییابطابط  . 32

، هعبارلا هعبطلا  يداهلاراد ، توریب ، نانبل ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعالا  یبنلا  هریـس  نم  حیحـصلا  یـضترم ، رفعج  دیـس  یلماع ، . 33
.م  1995 ق /  1415ه . 

.م  1998 ق /  1418 ه .  یلوالا ، هعبطلا  دیشرلا ، عباطم  هنیدم ، هّیوبنلا ، هنیدملا  یف  هیرثألا  دجاسملا  سایلا ، دمحم  ینغلا ، دبع  . 34

.1374 مود ، پاچ  رعشم ، رشن  مق ، هرّونم ، هنیدم  همّرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  رغصا ، نادئاق ، . 35

.1374 مجنپ ، پاچ  نآرق ، زا  ییاه  سرد  یگنهرف  زکرم  رشن  نارهت ، رون ، ریسفت  نسحم ، یتئارق ، . 36

هعبطلا یمالـسالا ، رـشنلا  هسـسؤم  یمّویق ، داوج  خیـش  قیقحت : تاراـیّزلا ، لـماک  هیوـلوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساـقلاوبا  یّمق ، . 37
.ق ،1417 ه .  یلوالا

.م  1968 ق /  1387 ه .  هعبارلا ، هعبطلا  رصم ، راد  رصم ، نیفیرشلا ، نیمرحلا  خیرات  نیدلا و  سابع ، هرارک ، . 38

.1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  اج ، یب  یفاکلا ، قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعج  وبا  يزار ، ینیلک  . 39

پاچ ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، رف ، نایک  دیشمج  مامتها : هب  ربمایپ ، یناگدنز  خیراوتلا ، خسان  یقت ، دمحم  رهپس ، کلملا  ناسل  . 40
.1380، لوا

داشرا گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  ناـمزاس  نارهت ، یقمـسو ، هقیدـص  همجرت : هرونم ، هنیدـم  حـلاص ، یفطـصم ، یعمل  . 41
.1373 لوا ، پاچ  یمالسا ،

.1380 لوا ، پاچ  ارآ ، هژاو  تاراشتنا  نارهت ، ّتنس ، لها  بتک  رد  ع )  ) یلع رقاب ، دمحم  دیس  ینادمه ، يوسوم  . 42

هعبطلا یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نانبل ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 43
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ص:98

.م  1983 ق /  1403 ه .  هثلاثلا ،

، فیرـشلا راد  ضایر ، میهاربا ، یلع  قوزرم  قیقحت : ابق ، دجـسم  لضف  یف  أبنلا  نسُح  نالع ، نب  یلع  نب  دمحم  یقیدص ، یکم  . 44
.ق 1418 ه .  ْیلوالا ، هعبطلا 

.دوجوملادبع دمحا  لداع  قیقحت : هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نب  کلملا  دبع  دمحم  وبا  يرفاعم ، . 45

.1376 مود ، پاچ  تضهن ، هناخ  پاچ  مق ، دجسم ، يامیس  میحر ، راهبون ، . 46

مرحم هثلاثلا ، هعبطلا  عیزوتلا ، رـشنلل و  مالّـسلا  راد  خیـش ، لآ  میهاربا  نب  دمحم  زیزعلا  دـبع  نب  حـلاص  فارـشاب : هتّـسلا ، بتکلا  . 47
.ق 1421 ه . 

تایرشن

هرامش 19. رثوک ، همانهام  . 1

رویرهش 1381. هرامش 6 ، مالسا ، بتکم  هلجم  . 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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